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Sammanfattning 

 
Vi har översatt, anpassat och provat ut ett engelskt självskattningsmaterial, Hidden 

Disabilities Questionnaire (HDQ), på svenska elever i årskurs 3-6 samt utformat en 

motsvarande elevskattning för deras lärare. Syftet med studien var att skapa ett 

självskattningsmaterial för tidig upptäckt av dolda svårigheter, som till exempel dyslexi. Med 

dolda svårigheter menas att funktionshindret kan vara svårt att upptäcka för omgivningen. Vi 

var även intresserade av att se hur väl lärarnas och elevernas skattningar överrensstämde. 

Litteratur inom området säger att barn i de aktuella åldrarna klarar av att bedöma sina 

förmågor och att självskattning av läs- och skrivsvårigheter är ett tillförlitligt sätt att mäta 

förmågan på.  

Vårt material provades ut på elever i årskurserna 3-6 i tre städer i södra Sverige. Studien 

visade att eleverna klarade av att skatta sina förmågor och att förekomsten av dolda 

svårigheter enligt skattningarna stämmer överrens med förekomst som anges i litteraturen. Vi 

fann en diskrepans mellan elevernas och lärarnas skattningar då lärarna inte identifierade alla 

elever som själva uppgav svårigheter. Samtidigt identifierade lärarna elever som inte själva 

ansåg sig ha svårigheter.  

Resultatet visar att svårigheterna som berörs av vårt självskattningsmaterial kan vara svåra att 

upptäcka i skolan men via självskattning får eleverna möjlighet att rapportera självupplevda 

besvär. Självskattningsmaterial kan således användas som en del av den screening som görs i 

skolan men kan också vara ett värdefullt komplement till en logopedisk utredning.  

 

 

Sökord: dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, självskattning, tidig upptäckt, 

komorbiditet.    
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1. INLEDNING 

En god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en av förutsättningarna för att klara av de 

höga språkliga kraven i skola, arbetsliv och även i sociala sammanhang (OECD, 2000). 

Dyslexi påverkar förmågan att uttrycka sig i skrift och kan sekundärt hämma utvecklingen av 

ordförrådet som följd av en utebliven läserfarenhet (Catts & Kamhi, 2005). Konsekvenser av 

primära svårigheter kan påverka självförtroendet negativt (Swalander, 2009). För att förhindra 

negativa följder är det därför viktigt med en tidig upptäckt av dyslexi.  

Under vår studietid har vi hört hur kliniskt verksamma logopeder påtalar att elever med 

dyslexi får kämpa mycket för att få bra betyg i skolan. Alla elever med dyslexi har inte lika 

påtagliga svårigheter vilket gör att en del är svårare att upptäcka i skolan. Detta påverkar 

elevernas skolgång och kan leda till att de har bristande kunskaper i flera ämnen då det är 

främst via läsning och skrivning som inlärning sker i skolan.   

Vuxna med dyslexi beskriver att de tidigt har märkt att de har skiljt sig från andra elever i 

skolan vad gäller läs- och skrivutvecklingen (Föhrer & Magnusson, 2010; McNulty, 2003). 

Då dyslexi ofta förekommer tillsammans med andra svårigheter som påverkar språk, minne, 

koncentration, räkneförmåga med mera anser vi att det vore bra att ha ett verktyg som ger en 

mer omfattande bild av elevens olika förmågor. Ett sätt att få en mer omfattande bild kan vara 

att använda sig av ett självskattningsformulär som ett komplement till övrig screening och 

testning. Inom andra områden i logopedin, som till exempel röst och stamning, används denna 

form av skattning i alla åldrar för att få en bättre uppfattning om hur patienten upplever sina 

svårigheter. Enligt Bee (1997) kan elever redan i årskurs tre svara på om de har lätt eller svårt 

för olika saker då de kan sätta sig och sina förmågor i relation till andra barn i samma åldrar. 

Elevernas förmåga till reflektion talar för den möjliga användningen av ett 

självskattningsmaterial.  

I England används ett självskattningsmaterial (Hidden Disabilities Questionnaire, HDQ) som 

screening för vuxna och ungdomar, där de i intervjuform får skatta sina egna förmågor (Rack, 

2011). Detta har visat sig vara ett bra sätt att fånga upp svårigheter och ger underlag för vidare 

utredningar (Rack, 2011; Eriksson Gustavsson, 2009). 

Eftersom tidig upptäckt av dyslexi möjliggör tidigare insatser vill vi anpassa HDQ för elever i 

grundskolan istället för att rikta oss till vuxna, som den engelska versionen gör.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet var att översätta och anpassa HDQ till svenska elever i årskurserna 3-

6 för att skapa ett svenskt screeningverktyg för dolda svårigheter så som dyslexi, dyspraxi och 

Attention Deficit Disorder (ADD). Verktyget skall möjliggöra en tidig upptäckt och kunna 

identifiera elever med dolda svårigheter samt de elever som ligger i riskzonen. Vi var främst 

intresserade av vad eleverna själva upplevde som svårt inom språk, läsning och skrivning. Vi 

var även intresserade av att studera hur lärarna upplever elevernas förmågor och om det 

föreligger en diskrepans mellan elevernas och lärarnas skattningar. Genom översättning och 

anpassning till svenska tror vi oss fylla ett behov som finns för att tidigt identifiera de elever 

som själva upplever att de har svårigheter. Detta kan möjliggöra tidigare åtgärder och eleven 

behöver således inte gå miste om värdefull tid i skolan samtidigt som en utveckling av en 

negativ självbild kan förhindras. 



 

2 

 

Frågeställningar 

 Kan eleverna skatta sina förmågor på ett sätt som visar på medvetenhet om eventuella 

svårigheter? 

 Kan lärarna skatta sina elevers förmågor? 

 Kan lärarna identifiera de elever som själva upplever svårigheter? 

 Hur stor andel elever behöver vidare utredning enligt resultatet av självskattningen? 

Är andelen elever realistisk i förhållande till förekomst av de dolda svårigheterna som 

undersöks?  

 Fungerar det att översätta och anpassa självskattningsformuläret till svenska elever i 

årskurs 3-6?  

 

1.2. Etiska överväganden 

Ingen information har efterfrågats beträffande eventuella diagnoser eller misstänkta 

svårigheter hos eleverna. Syftet med studien var att prova ut självskattningsmaterialet och 

således gjordes ingen vidare utredning av eleverna. Materialet avpersonifierades och resultatet 

för enskilda elever presenterades ej.  

Projektet har godkänts av den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och 

audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund, Lunds Universitet. 

 

2. BAKGRUND 

De dolda svårigheterna vi kommer att beröra manifesterar sig ofta inom läsning och skrivning 

vilket vi betraktar som språkliga förmågor. En del av svårigheterna kan vara tydliga tidigt i 

barnets språkutveckling. Därför anser vi att det är viktigt att göra klart hur en typisk läs- och 

skrivutveckling ser ut samt hur vi väljer att se på dyslexi och samförekommande svårigheter 

som har varit vårt huvudsakliga intresse. 

 

2.1. Läs och skrivutveckling 

Grunden för läsinlärning kan börja långt innan barnen sitter i skolbänken. I vårt samhälle och 

i många hem finns det rikligt med affischer, tidningar, brev, böcker, anteckningar med mera 

som omger det lilla barnet. Gemensam läsning bidrar till att barnet lär sig läsa från rätt håll, 

hur en text ser ut, bokstävernas namn samt hur bokstäverna låter och vilken form de har. 

Bokstavskunskap är en viktig förutsättning för att lära sig läsa och hur snabbt barn kan 

identifiera en bokstav är en avgörande faktor för senare läsförmåga (Catts & Kamhi, 2005). 

Fonologisk medvetenhet är ytterligare en förutsättning för att lära sig läsa. Vissa barn märker 

själva att ord består av flera särskiljande ljud, men de flesta barn behöver formella 

instruktioner för att uppmärksamma fonemen. En god språklig förmåga är inte direkt knuten 

till läsinlärningen, men spelar stor roll för läsförståelsen (Catts & Kamhi, 2005).  
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Tidig skrivutveckling går till viss del hand i hand med tidig läsutveckling. Exempelvis 

stimulerar tidig uppmärksamhet av det tryckta ordet både läs- och skrivutvecklingen (Catts & 

Kamhi, 2005).  

För att skriva en bokstav måste barnet kunna hämta representationer av bokstaven i minnet, 

sedan planera skrivningen och forma bokstaven. I tidiga faser av barnets skrivutveckling är 

skrivningen en stor kognitiv ansträngning och mycket energi går åt till att forma bokstäver 

och stava ord korrekt. Bereiter och Scardamalia (1987) illustrerade hur skrivprocessen skilde 

sig mellan en 14-åring och en 10-åring. Studien visade att 14-åringen tog mer hänsyn till 

läsare, syfte och planering av texten medan 10-åringen använde sin tid till att producera text. 

När produktionen blir mer automatiserad med åldern kan fler kognitiva resurser användas för 

att planera, utföra och revidera texten (Catts & Kamhi, 2005; Flower & Hayes, 1981).  

 

2.2. Dyslexi 

Många har försökt formulera en bra definition av vad dyslexi innebär. Definitionen måste 

vara tillräckligt specifik för att beskriva kärnan av dyslexi samtidigt som den måste vara 

tillräckligt bred för att fånga upp den stora spridningen av personer med dyslexi (Gustavsson, 

2009).  

International Dyslexia Association, IDA, har formulerat en allmänt accepterad definition av 

dyslexi. Nedan återges denna definition i svensk översättning av Skånes Kunskapscentrum för 

Elever med Dyslexi (SKED), Region Skåne:  

”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som är neurologisk till sitt 

ursprung. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller 

flytande ordigenkänning och av dålig stavnings- och avkodningsförmåga. 

Dessa svårigheter är resultatet av en brist i språkets fonologiska komponent, 

och svårigheterna är ofta oväntade med tanke på individens övriga kognitiva 

förmåga och tillgången till effektiv skolundervisning. Sekundära 

konsekvenser kan innebära problem med läsförståelse, och en minskad 

läserfarenhet, vilket i sin tur kan hämma kunskapstillväxten och 

utvecklingen av ordförrådet.” (SKED, Region Skåne, 2010)                                                                                           

En annan svårighet som är sekundär till den bristande ordavkodningen är bland annat låg 

läshastighet. Svårigheterna som har behandlats ovan försvinner inte med tiden, men det kan 

gå att kompensera dem med olika strategier (Eriksson Gustavsson, 2009). Förekomsten av 

dyslexi hos elever i skolan beräknas till 2-7 % och förekomsten av läs- och skrivsvårigheter 

som kräver särskilt stöd i skolan uppskattas vara 10-20 % (Damsby, 2010).  
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2.3. Dyslexi och komorbiditet 

Dyslexi kan förekomma ensamt eller tillsammans med andra svårigheter. Samförekomst som 

är relevant för studien presenteras nedan. 

 

2.3.1. Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter 

Diskussionen beträffande dyslexi och komorbiditet har främst kretsat kring förhållandet 

mellan dyslexi och beteende- och emotionella störningar som till exempel Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) och Attention Deficit Disorder (ADD), då det finns många 

elever med dyslexi som också har ADHD/ADD (Høien och Lundberg, 2001; WHO, 2007). 

Förekomsten av ADHD tenderar att variera mellan studier men finns hos cirka 3- 6 % av 

befolkningen (Cuffe, Moore & McKeown, 2005). Uppskattningsvis är det 25-40 % av de med 

konstaterad ADHD som även har läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt uppskattas 15-40 % av 

personer med läs- och skrivsvårigheter att ha svårigheter med uppmärksamhet och 

koncentration (Samuelsson, 2009). Willcutt och Pennington (2000) fann att i en population 

med läs- och skrivsvårigheter att det var vanligare med ADHD-problematik i form av 

uppmärksamhetsproblem, än hos den övriga befolkningen. Båda könen visade 

uppmärksamhetsproblem men endast pojkarna i studien uppvisade symptom på 

hyperaktivitet. Samuelsson (2009) skriver att primära läs- och skrivsvårigheter kan leda till 

sekundära ADHD-symptom men även att primär ADHD kan försvåra läs- och 

skrivinlärningen. Möjligheten för dyslexi tillsammans med ADHD som ett tredje syndrom har 

också studerats men det finns ringa bevis som talar för detta eftersom grupperna med både 

ADHD och dyslexi hade de typiska symptomen som hör till var och en av diagnoserna 

(Samuelsson, 2009). Det är sedan tidigare känt att både dyslexi och ADHD beror på genetiska 

faktorer och det har även påvisats genetiskt samband mellan dyslexi och ADHD. Det innebär 

att båda funktionsnedsättningarna kan ha samma orsaksbakgrund men svårigheten ligger i att 

hitta den gemensamma nämnaren (Samuelsson, 2009). 

 

2.3.2. Språkliga svårigheter 

Det är vanligt att elever med dyslexi också har språkliga svårigheter (Nation, 2005). Enligt 

Bishop och Leonard (2004) har 5-10 % av barn en avvikande tal- och språkutveckling. Nation 

(2005) menar att ytterligare språkliga förmågor än den fonologiska påverkar 

avkodningsförmågan. Exempelvis ökar den semantiska förmågans betydelse när kraven på 

läsförmågan blir större med åldern. Nation fann även att en språkstörning kan påverka elevens 

läsförståelse, trots att avkodningsförmågan är intakt. Brittiska studier visar att 10-15 % av 

barn mellan sju och elva år har en bristande läsförmåga på grund av språkliga svårigheter. 

Den här typen av dolda svårigheter är svårupptäckta i skolan eftersom avkodningsförmågan är 

fungerande (Nation, 2005). 

Cirka 50 % av barnen som har en språkförsening i tidig ålder visar senare tecken på dyslexi 

(Nation, 2005). Språkstörning och dyslexi har vissa gemensamma kännetecken, exempelvis 

att båda ofta föregås av en sen språkutveckling. Språkstörning även kan vara en del av 

orsaksbakgrunden till en del elevers dyslexi (Manis & Keating, 2005). Manis och Keating 

(2005) föreslår att dyslexi och språkstörning snarare kan ses som ett spektrum av svårigheter 

med språk och fonologisk bearbetning än separata svårigheter just på grund av svårigheternas 

överlappning.  
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2.3.3. Minnessvårigheter  

Svårigheter med minnet kan förekomma hos elever som har dyslexi och/eller ADHD. Elever 

med dyslexi har svårt för att klara av verbala arbetsminnesuppgifter och elever med ADHD 

har svårt för visuo-spatiala arbetsminnesuppgifter (Catts & Kamhi, 2005; de Jong, m.fl., 

2009). Bristerna i arbetsminne påverkar skolprestationen negativt då förmågan att följa 

instruktioner och genomföra uppgifter blir påverkad (Dahlin, 2009).  

 

2.3.4. Motoriska svårigheter 

Många elever med dyslexi har bristande motorisk kontroll och är klumpigare än sina 

klasskamrater (White, m.fl., 2006). Cirka 2-10 % av barn har dyspraxi (Gardner, 2008) och 

cirka 30-50 % av elever med dyslexi beräknas ha någon motorisk störning som kan yttra sig 

på olika sätt (White, m.fl., 2006). Studier har undersökt visuella, auditiva, taktila och 

motoriska svårigheter som samförekommer med dyslexi (Ramus, 2003). Det visade sig att det 

finns viss överlappning av svårigheterna, det vill säga att dyslexi uppträder med en eller flera 

svårigheter men förekommer även som ensamt funktionshinder. Sensoriska och motoriska 

svårigheter uppträder även ofta tillsammans med bland annat språkstörning (Ramus, 2003). I 

White, m.fl. (2006) presenteras teorier som föreslår andra orsaksbakgrunder till dyslexi än den 

bristande fonologiska förmågan. Visuella, auditiva och motoriska svårigheter har presenterats 

som möjliga orsaker då de ofta uppträder tillsammans med dyslexi. Problemet med teorierna 

är att alla med dyslexi inte uppvisar sensoriska och motoriska svårigheter men nästan alla har 

bristande fonologisk bearbetning (White, m.fl., 2006). 

 

2.4. Vikten av tidig upptäckt 

Det är känt att elever med dyslexi har svårt för fonologisk bearbetning, som utgör själva 

kärnan i problematiken. Upptäckten av de elever som har dyslexi kan ske redan innan de har 

påbörjat läs- och skrivinlärningen då svårigheterna med fonologisk bearbetning även är 

märkbara i muntliga uppgifter (Catts & Kamhi, 2005). Att vänta tills eleven stöter på 

svårigheter med läs- och skrivinlärningen kan ha många negativa konsekvenser, bland annat 

för självbilden (Catts & Kamhi, 2005, Föhrer & Magnusson, 2010). Många vuxna med 

dyslexi vittnar om hur de tidigt kände att de skiljde sig från de andra eleverna när de 

påbörjade läs- och skrivinlärningen. De kände stress inför högläsning, hade svårt att skilja 

mellan bokstäver, hann inte skriva av tavlan, hade svårt för multiplikationstabellen med mera. 

Som barn kände många även av att lärarnas attityd mot dem var annorlunda än mot andra barn 

som inte hade läs- och skrisvårigheter (Föhrer & Magnusson, 2010). Lärare och jämnåriga 

kamrater har stor betydelse för elevens självbild i skolan. Självbilden påverkas då eleverna 

jämför sina prestationer med klasskamraternas prestationer. Påverkan från lärarna sker genom 

bedömning av elevernas prestation i skolan. I Swalander (2009) presenteras en studie som 

konstaterar ett samband mellan dyslexi och en negativ självbild. Problemen i samband med 

dyslexi kan vara långvariga och yttra sig i form av stresskänslighet, depression och känslor av 

hjälplöshet (Swalander, 2009) och i vissa fall socioemotionella problem (WHO, 2007; 

Samuelsson, 2009).  

Ytterligare negativa konsekvenser av att inte uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter och 

ADHD problematik i tidig ålder är att språkutvecklingen blir hämmad. Om inte eleven kan 

uttrycka sig på ett tillfredsställande sätt kan den bli utåtagerande istället.  

http://www.springerlink.com.ludwig.lub.lu.se/content/?Author=Christien+G.+W.+de+Jong
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Svensson (2009) beskriver studier som visar att många intagna på ungdomshem och fängelser 

har läs- och skrivsvårigheter och ADHD men orsakssambandet kräver vidare forskning 

(Svensson, 2009). 

Svenska förskolor har sedan länge dokumenterat barnets utveckling inom olika områden. 

Problemet är att de observationer som görs vanligtvis är informella och inte systematiskt 

utförda. Resultatet blir att observationerna inte kan användas till att följa barnets utveckling 

över tid eller jämföras med en åldersnorm (Arnqvist, 2009). För att barn i riskzonen för 

dyslexi och ADHD skall få bättre möjlighet till framgång i skolan och inte utveckla 

beteendestörningar måste insatser sättas in i tid (Karande, m.fl., 2007). 

 

2.5. Självskattningsformulär för dyslexi 

Något som talar för att det skulle vara lämpligt med ett självskattningsformulär som 

komplement till befintliga screeningsmaterial är att elever enligt Bee (1997) redan före 

mellanstadiet har börjat bedöma och jämföra sina prestationer med sina klasskamrater. De 

utvecklar en mer komplex självuppfattning vilket innebär ett skifte av fokus från yttre 

egenskaper till inre egenskaper som till exempel personlighet och känslor. Före årskurs 3 

lägger eleverna oftast inte märke till andra elevers prestation och många kan tycka att de är 

bäst på allt. Från början uppmuntrar lärarna alla elever i skolarbetet men de går gradvis över 

till att jämföra eleverna mer med varandra. Exempel på detta är när eleverna delas upp i 

lättare och svårare matematikgrupper och de nationella proven visar elevens prestation 

jämfört med andra. Lärarens positiva eller negativa uppfattning om elevens förmåga påverkar 

även elevens studieresultat. Positiva och negativa uppfattningar kan även försvåra ett 

objektivt synsätt när det kommer till elevens förmågor. Elever med negativa uppfattningar om 

sina förmågor undviker eller har ångest inför uppgifter där de tror att de kommer att 

misslyckas. Negativa tankegångar kan vara svåra att bryta och följa individen under lång tid 

(Bee, 1997). 

I Sverige utkom 2003 screeningmaterialet Duvan som innehåller en självskattningsdel 

bestående av 20 frågor. Självskattningsfrågorna besvaras på en 4-gradig skala och materialet 

är avsett för ungdomar och vuxna (Lundberg & Wolff, 2003). Wolff (2010) har även 

konstruerat, normerat och publicerat Lilla Duvan där det ingår en självskattningsdel bestående 

av 14 frågor för årskurs 3, 5 och 7. 

 

2.6. Hidden Disabilities Questionnaire (HDQ) 

John Rack, Offenders Learning and Skills Unit (OLSU) och Learning Skills Council (LSC) 

genomförde under åren 2003 och 2004 en studie i England där de undersökte förekomsten av 

specifika inlärningssvårigheter bland interner (Rack, 2005a). Studien bygger bland annat på 

tidigare forskning på förekomst av dyslexi, dyskalkuli, dyspraxi, ADD och Aspergers 

syndrom hos långtidsarbetslösa (Rack, 2005a). Syftet med studien var att skapa ett 

screeningmaterial för de olika funktionsnedsättningarna vars svårigheter kan vara dolda och 

svåra för omgivningen att upptäcka. Materialet skulle även vara praktiskt användbart och 

fokus var tänkt att ligga på de områden där personer med specifika inlärningssvårigheter 

brukar uppleva problem. Hänsyn togs även till den rapporterade komorbiditeten hos 

funktionsnedsättningarna (Rack, 2005a). 
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Genom att utgå från olika screeningmaterial, frågeformulär och diagnostiska kriterier hos 

bland andra Brown ADD Scales och DSM III-R, identifierades ett antal situationer och 

uppgifter som brukade vålla problem för personer med specifika inlärningssvårigheter. 

Frågorna som utformades handlade om situationer som ställer krav på exekutiva funktioner, 

verbalt flyt och flexibilitet i tänkandet och utarbetades med referens till teorier om kognitiva 

och sociala problem. Innan frågorna provades ut skickades de till yrkesverksamma inom 

området samt akademiska experter för översyn (Rack, 2005a). 

Vid utprovningen av screeningmaterialet valdes slumpmässigt 10 % av internerna från totalt 

nio fängelser ut för medverkan. Sammanlagt intervjuades 365 interner med en medelålder på 

28,85 år. Majoriteten av internerna var män. Då vidare testning var nödvändig för att 

specificera vilka svårigheter formuläret kunde ringa in, utfördes en fördjupad testning på 62 

interner vars resultat tydde på svårigheter. Ytterligare 15 interner med ett riskzonsresultat och 

16 interner med ett lågt resultat valdes slumpmässigt ut för att delta i testningen. Internerna 

testades sedan med verbala och icke verbala test som gav en bild av deras sammansatta IQ-

värde, läs- och stavningsförmåga samt minne och bearbetning av information. De interner 

som fick ett högt testresultat i screeningen hade tidigare haft inlärningssvårigheter eller 

behövt extra hjälp med språk i skolan (Rack, 2005a). 

Utifrån resultatet från testningen utformades sedan Hidden Disabilities Questionnaire (Rack, 

2011). 

Faktoranalys gjordes för att se inom vilka områden svårigheterna tenderade att gruppera sig. 

Analysen ledde till gruppering av svårigheter indelat i följande faktorer:  

Faktor 1: Literacy/Language 

Faktor 2: Memory/Organisation/Concentration 

Faktor 3: Coordination 

Faktor 4: Maths 

Faktor 5: Confidence 

Hidden Disabilities Questionnaire (HDQ) är idag ett screeningsmaterial för dyslexi, dyspraxi, 

dyskalkuli och ADD. Screeningen görs genom självskattning i intervjuform. Materialet består 

av 32 frågor i JA- och NEJ-form och tar ungefär 45 minuter att genomföra. Det finns 

möjlighet att ge fria förklaringar och exempel (Rack, 2011). 

Formuläret är utvecklat och testat på vuxna men har även använts på 14- till 16-åringar (Rack, 

2011). Materialkonstruktörerna John Rack och Dyslexia Action kräver att utövaren skall ha 

genomgått utbildning för att få använda materialet. Idag används HDQ främst i fängelser, på 

universitet och av privata företag i England (Dyslexia Action, 2010). The National Offender 

Management Service (2009) skriver att senast augusti 2009 skall omfattande screening med 

HDQ vara introducerat för interner som ingår i olika utbildningsprogram men i nuläget 

föreligger ingen information om det. 
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3. METOD  

3.1. Deltagare 

3.1.1. Urval - skolor och klasser 

Vi kontaktade rektorerna för 23 skolor i södra Sverige via e-mail (se bilaga 1) och per telefon. 

Rektorerna tillfrågade klasslärarna om de kunde tänka sig att medverka vilket resulterade i att 

fyra skolor valde att delta. Skolorna ligger i tre skånska städer. I ett brev till lärarna (se bilaga 

2) fick de möjlighet att godkänna klassernas medverkan.   

 

3.1.2. Urval – elever 

Vi utformade ett brev till föräldrar och elever där vi beskrev studiens bakgrund, syfte och vad 

elevens eventuella medverkan skulle innebära. I brevet ingick även en svarsblankett för elever 

som ville medverka (se bilaga 3). Vi efterfrågade inte information beträffande eventuella 

diagnoser eller misstänkta svårigheter hos eleverna. Av de inkomna svaren valde vi 

slumpmässigt ut tio deltagare i varje klass för att få en så stor spridning som möjligt och ett 

storleksmässigt hanterbart material. 

 

Bortfall – elever 

Tabell 1. Totalt antal utdelade svarsblanketter, inkomna svar, medverkande elever och 

medverkande klasser i varje årskurs. 

Utdelade svarsblanketter, inkomna svar, medverkande elever och medverkande klasser 

  Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Totalt 

Utdelade 71 71 68 45 255 

Inkomna 42 45 38 30 153 

Medv. elever  27 30 28 18 103 

Medv. klasser 3 3 3 2 11 

 

Då svarsfrekvensen inte alltid översteg tio elever i vissa klasser, medverkade då alla elever 

som lämnat in en svarsblankett. Var någon av de slumpmässigt valda eleverna frånvarande 

slumpades nya deltagare fram. I vissa klasser hade vi inte möjlighet att testa alla tio elever då 

testtiden på skolorna var begränsad. Endast två klasser från årskurs 6 deltog vilket innebar 

färre medverkande elever från denna årskurs. 

Deltagare - elever  

Tabell 2. Totalt antal medverkande elever uppdelade i kön och årskurs. 

Totalt medverkande elever 

  Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Totalt 

Flickor 15 16 13 12 56 

Pojkar 12 14 15 6 47 

Totalt 27 30 28 18 103 

 



 

9 

 

3.1.3. Urval – lärare 

Lärarna fick kryssa i en ruta om de valde att bidra med en elevskattning för sina elever som 

deltog i studien (se bilaga 2). Alla lärare som hade godkänt sin medverkan var välkomna att 

delta.  

 

Bortfall – lärare 

Tabell 3. Totalt antal utdelade och inkomna elevskattningar uppdelade i årskurser. 

Utdelade och inkomna elevskattningar 

  Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Totalt 

Skattningar ut 27 30 28 18 103 

Skattningar in 26 20 15 9 70 

 

De lärare som inte fyllde i elevskattningen angav antingen tidsbrist eller ointresse som 

anledning. I några fall uteblev skattning för en enskild elev. 

 

Deltagare – lärare 

Tabell 4. Totalt antal lärare som godkände klassens medverkan och lärare som själva 

medverkade i elevskattningen samt medverkande klasser uppdelade i årskurser. 

Medverkande lärare och klasser 

  Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Totalt 

Godk. lärare 6 3 4 2 15 

Medv. lärare 6 2 3 1 12 

Medv. klasser 3 3 3 2 11 

 

De medverkande lärarna i studien var till största del klasslärare för de respektive klasserna. 

Alla lärare som deltog uttryckte att de kände de deltagande eleverna väl.  
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3.2. Material 

3.2.1. Översättning och anpassning av HDQ för eleverna i årskurs 3-6 

De 32 frågorna från den engelska versionen av HDQ översattes till svenska och anpassades 

sedan för de aktuella årskurserna. Frågorna utformades med hjälp av litteratur inom 

utvecklingspsykologi, speciellt om självbildsutveckling (Bee, 1997). Exempelfrågor 

utformades och lades till ifall någon fråga eller något ord var svårförståeligt för eleverna (se 

bilaga 4). Exempelfrågorna underlättar även ett mer standardiserat genomförande. 

Proportionen mellan antalet JA- och NEJ-svar övervägdes och vi valde att följa den engelska 

versionen som inte har en jämn proportion mellan svarsalternativen. I skattningsmaterialet 

kunde både ett JA- och NEJ-svar innebära ett positivt svar som tyder på svårigheter. I vissa 

frågor innebar ett JA-svar att eleven hade svårigheter med det efterfrågade och i andra frågor 

kunde ett NEJ-svar innebära svårigheter. Även faktorerna i HDQ översattes till svenska och 

bestod av samma frågor som i den engelska versionen. 

Tabell 5. Tabellen visar faktorerna 1-5 (F1-5), namn på områden som faktorerna berör samt 

de frågor varje faktor består av. 

Faktor Namn Frågor 

F 1 Språk och läs- och skrivförmåga 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 29 
F 2 Minne och koncentration 3, 10, 11, 12, 18, 25, 30, 31 

F 3 Koordination 4, 5, 20, 27 

F 4 Räkneförmåga 13, 21 

F 5 Självförtroende 6, 7, 14, 22, 23 

 

En inledande text med presentation och instruktioner till eleven utformades för att 

intervjuproceduren skall få ett så standardiserat utförande som möjligt. Vi kallar det översatta 

screeningmaterialet för Hidden Disabilities Questionnaire - Svensk version (HDQ-S). 

 

Pilotstudie - elever  

Efter översättning och anpassning av elevernas självskattning gjordes en pilottestning på sex 

barn; pojke 8;10, flicka 10;4, flicka 10;5, flicka 11;8, pojke 12;7 och flicka 13;2. Testningen 

utfördes i hemmiljö hos två familjer. Varje barn testades enskilt. Efter pilottestning framgick 

det att självskattningen var användbar, dock gjordes vissa språkliga anpassningar från vår 

första översättning (se bilaga 4 och 5). Bilaga 5 är den slutgiltiga versionen av 

självskattningsformuläret HDQ-S. 

 

3.2.2. Anpassning för lärare 

Till utformning av elevskattningsformuläret för lärare (se bilaga 6) utgick vi från HDQ-S (se 

bilaga 5). De 32 elevfrågorna omformulerades för att lärarna skulle kunna skatta sina elevers 

förmågor. Exempelfrågor ingår ej i lärarnas version. I formuläret kan både ett JA-svar och ett 

NEJ-svar innebära ett positivt svar som tyder på svårigheter.  
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Pilotstudie – lärare 

Elevskattningsformuläret för lärare granskades av två grundskolelärare som fick läsa genom 

formuläret för att se om frågorna var rimliga att besvara skriftligt med JA- och NEJ-svar (se 

bilaga 6). Efter granskningen gjordes även här vissa språkliga anpassningar. Då det var 

meningen att lärarna skall svara hur de upplever elevernas förmågor valde vi att förstärka 

detta genom att inleda frågorna med ”Upplever du att...” (se bilaga 7). Bilaga 7 är den 

slutgiltiga versionen av elevskattningsformuläret för lärarna.  

 

3.3. Genomförande  

3.3.1. Elever 

Utprovning av självskattningen utfördes vid ett par tillfällen under vårterminen 2011 då 

skolorna hade möjlighet att medverka. De 103 intervjuerna gjordes enskilt med varje elev på 

respektive skola och tog mellan 15-25 minuter. I vissa fall gjordes en naturlig paus då 

eleverna hade rast eller lunch.  

 

3.3.2. Lärare 

Lärarna svarade skriftligt på elevskattningen efter att utprövningen var gjord på eleverna. 

Skattningen fylldes i när läraren hade tid och svaren skickades i brev eller gavs direkt till 

skattningens konstruktörer. 

 

3.4. Analys 

3.4.1. Analys av elevernas självskattning 

Rättning av självskattningsformuläret görs genom att varje positivt svar (se avsnitt 3.2.1. i 

material) markeras i respektive ruta under varje faktor (se bilaga 4). Antalet kryss i varje 

faktor summeras sedan och ger ett sammanlagt värde för antal positiva svar för varje faktor. 

Slutligen summeras poängen för F1-F4. Gränsvärdena för inplacering i de tre grupperna låg 

(low), riskzon (borderline) och hög (high) bestäms så att de motsvarar den engelska 

versionens rättningsmanual. Faktor 5, som visar på svårigheter med självförtroende, 

självkänsla och social kompetens, räknas inte in i det totala resultatet men ett resultat på 4 

eller 5 poäng i denna faktor kan tyda på svårigheter. 
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Tabell 6. Poängsättning för vad som kvalificeras som höga, riskzons och låga poäng inom 

faktor 1-4 samt motsvarande siffror för de sammanlagda faktorerna. 

 F1  

 

F2  F3 F4  Total 

 

 

Högt 8-13 6-8 3-4 2 13-27 
Riskzon 5-7 4-5 2 1 11-12 

Lågt 0-4 0-3 0-1 0 0-10 

 

Om poängen på F1 är hög eller i riskzonen kan det innebära svårigheter med läsning, 

skrivning, språk och kommunikation. Ett högt resultat eller ett resultat i riskzonen på F1 

tillsammans med ett likvärdigt resultat på F2 kan tyda på dyslexi. Om resultaten på F3 och F4 

är i riskzonen eller höga i kombination med en hög totalpoäng kan även detta tyda på dyslexi, 

ADD och dyspraxi. En hög totalpoäng kan innebära svårigheter inom flera områden (Rack, 

2005b). 

 

3.4.2. Analys av lärarnas elevskattning 

Vissa av lärarna valde att kryssa i både JA och NEJ för ett fåtal frågor. De dubbla svaren har 

vi valt att tolka som ett positivt svar då svaren kan tolkas som att det ibland förekommer 

svårigheter.  

 

3.5. Statistisk bearbetning 

Resultaten bearbetas i SPSS 19 för Windows. För att se samstämmighet mellan svaren från 

lärare och elever har vi använt deskriptiv statistik i form av crosstabs. Med funktionen 

crosstabs kan antalet elever som identifieras av både läraren och eleven själv åskådliggöras i 

form av korstabeller.  

Vi använder Pearson Chi-Square test som komplement till crosstabs för att kunna avgöra om 

det finns en relation mellan lärarnas svar och elevernas svar på enskilda frågor. För att värden 

skall räknas som signifikanta gäller alpha nivå = p<0,05.  

För att undersöka vilka frågor som mäter samma bakomliggande faktorer görs en faktoranalys 

med assistans från våra handledare.  

Excel 2007 används för utformning av diagram. 
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4. RESULTAT 

4.1. Deskriptiv statistik över deltagare 

Resultat på elevernas självskattning (n=103), lärarnas elevskattningar (n=70) samt deltagande 

lärare fördelade enligt årskurserna i tabellen nedan.  

Tabell 7. Tabell över fördelningen av analyserade skattningar från elever (E) och lärare (L) 

samt deltagande lärare (DL) i varje årskurs.  

Totalt antal skattningar från elever och lärare samt antal deltagande lärare 

  Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Totalt 

E 27 30 28 18 103 

L   26 20 15 9 70 

DL 6 2 3 1 12 

 

Resultatet nedan presenteras i enlighet med våra frågeställningar. 

 

4.2. Hur skattar eleverna sina förmågor? 

 

Figur 1. Figuren visar fördelningen av de 103 elevernas positiva svar på de 32 frågorna i 

HDQ-S. 

Frågorna 3, 7, 12, 16, 27 och 30 (se bilaga 5) fick flest positiva svar av eleverna enligt figuren 

ovan. I tabellen nedan anges min 1 poäng och max 20 poäng på totalpoängen för F1-F4 av 

totalt 27 möjliga poäng. 

Tabell 8. Deskriptiv statistik för elever (n=103) på totalpoängen för F1-F4 

 N Minimum Maximum Medel Std. avvikelse 

Elever (103) 103 1,00 20,00 6,4175 3,87684 
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Resultat av de 70 elevsjälvskattningar som har en motsvarande skattning från lärarna.  

 

Figur 2. Figuren visar fördelningen av de 70 elevernas positiva svar svar som även har en 

motsvarande skattning från lärarna.    

Frågorna 3, 7, 12, 16, 27 och 30 (se bilaga 4) fick flest positiva svar av eleverna enligt figuren 

ovan. I tabellen nedan anges min 1 poäng och max 16 poäng på totalpoängen för F1-F4 av 

totalt 27 möjliga poäng.  

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik för elever (n=70) på totalpoängen för F1-F4. 

 N Minimum Maximum Medel Std. avvikelse 

Elever (70) 70 1,00 16,00 6,1714 3,67116 

 

4.3. Hur skattar lärarna sina elevers förmågor? 

 

 
 

 Figur 3. Figuren visar fördelningen av positiva svar på lärarnas 70 elevskattningar.    

Frågorna 6, 7 och 14 (se bilaga 7) fick flest positiva svar av lärarna enligt figur 3. 
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I tabellen nedan anges min 0 poäng och max 23 poäng på totalpoängen för F1-F4 av totalt 27 

möjliga poäng.  

 

Tabell 10. Deskriptiv statistik för lärarnas elevskattning (n=70) för totalpoängen på F1-F4. 

 N Minimum Maximum Medel Std. avvikelse 

Lärarsvar (70) 70 ,00 23,00 3,5857 4,90930 

 

För att sammanfatta elevernas självskattningar och lärarnas elevskattningar visar 

stapeldiagrammen en skillnad i positiv svarsfördelning mellan elever och lärare. 

Stapeldiagrammen visar en skillnad i antal och fördelning av positiva svar. Tabellerna visar 

en större spridning av postitiva svar hos lärarna än hos eleverna.  

 

4.4. Är elevernas och lärarnas skattningar samstämmiga?  

Nedan presenteras ett urval av frågor där elevsvaren (n=70) på självskattningen och lärarnas 

svar (n=70) på elevskattningen har en jämn positiv svarsfördelning. För att se samstämmighet 

mellan svaren har vi använt crosstabs. 

Frågorna vi har valt ut med jämnfördelning av positiva elevsvar och positiva lärarsvar är 

frågorna 2, 13, 15, 28 och 31 (se bilaga 4).  

Tabell 11. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 2: Tar det längre tid för dig att 

förstå vad läraren menar än för dina klasskamrater?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

2. 

För fyra elever med svårigheter och för 53 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare sju elever och ytterligare sex elever anger själva svårigheter. 

48 % av de positiva svaren i fråga 2 kom från eleverna respektive 52 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 5,20, p < .05 (se bilaga 8). 

Fråga 2 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 53 7 60 

Positivt 6 4 10 

Totalt 59 11 70 
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Tabell 12. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 13: Tycker du det är svårt med 

huvudräkning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

13. 

 

För 11 elever med svårigheter och för 45 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare åtta elever och ytterligare fem elever anger själva svårigheter. 

46 % av de positiva svaren i fråga 13 kom från eleverna respektive 54 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 17,73, p < .05 (se bilaga 8). 

 

Tabell 13. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 15: Tar det lång tid för dig att 

skriva av någonting från tavlan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

15. 

 

För sex elever med svårigheter och för 60 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare en elev och ytterligare tre elever anger själva svårigheter. 56 % 

av de positiva svaren i fråga 15 kom från eleverna respektive 44 % från lärarna. Resultatet på 

chi-två testet visade χ
2
(1) = 36,85, p < .05 (se bilaga 8). 

 

Fråga 13 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 45 8 53 

Positivt 5 11 16 

Totalt 50 19 69 

Fråga 15 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 60 1 61 

Positivt 3 6 9 

Totalt 63 7 70 
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Tabell 14. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 28: Tycker du att det tar lång tid 

för dig att läsa t.ex. en sida i en bok?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

28. 

 

För tre elever med svårigheter och för 55 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare sex elever och ytterligare sex elever anger själva svårigheter. 

50 % av de positiva svaren i fråga 28 kom från eleverna respektive 50 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 3,87, p > .05 (se bilaga 8). 

 

Tabell 15. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 31: Om du ska börja med en 

uppgift, är det svårt att veta var du ska börja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

fråga 31. 

 

För fyra elever med svårigheter och för 49 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare sju elever och ytterligare tio elever anger själva svårigheter.   

56 % av de positiva svaren i fråga 31 kom från eleverna respektive 44 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 2,18, p > .05 (se bilaga 8). 

 

Fråga 28 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

 Elever Negativt 55 6 61 

Positivt 6 3 9 

Totalt 61 9 70 

Fråga 31 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 49 7 56 

Positivt 10 4 14 

Totalt 59 11 70 
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Nedan presenteras ett urval av frågor där elevsvaren (n=70) på självskattningen och lärarnas 

svar (n=70) på elevskattningen har en ojämn positiv svarsfördelning. För att åskådligöra 

diskrepansen  mellan svaren används även här crosstabs.  

Frågorna vi har valt ut med ojämn fördelning av positiva elevsvar och positiva lärarsvar är 

frågorna 3, 16, 24, 25 och 30 (se bilaga 4). 

Tabell 16. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 3: När du är koncentrerad på 

någonting du gör, brukar du glömma bort vad som händer runtomkring dig?  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

3. 

 

För sju elever med svårigheter och för 22 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare nio elever och ytterligare 32 elever anger själva svårigheter.   

71 % av de positiva svaren i fråga 3 kom från eleverna respektive 29 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
 (1) = 1,20, p > .05 (se bilaga 8). 

 

Tabell 17. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 16: När du skall säga ett långt 

ord, brukar du blanda ihop bokstäverna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

16. 

 

För tre elever med svårigheter och för 39 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare fem elever och ytterligare 23 elever anger själva svårigheter. 

76 % av de positiva svaren i fråga 16 kom från eleverna respektive 24 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 0,00, p > .05 (se bilaga 8). 

Fråga 3 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 22 9 31 

Positivt 32 7 39 

Totalt 54 16 70 

Fråga 16 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

 Elever Negativt 39 5 44 

Positivt 23 3 26 

Totalt 62 8 70 



 

19 

 

Tabell 18. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 24: Tycker du att det är svårt att 

hänga med i vad de andra pratar om när ni jobbar i grupp?  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 11. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

24. 

 

För fyra elever med svårigheter och för 58 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare en elev och ytterligare sju elever anger själva svårigheter.   

 69 % av de positiva svaren i fråga 24 kom från eleverna respektive 31 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 16,80, p < .05 (se bilaga 8). 

 

Tabell 19. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 25: Glömmer du ofta bort vad du 

ville säga när du pratar med en kompis eller i skolan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

25. 

 

För tre elever med svårigheter och för 47elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare två elever och ytterligare 18 elever anger själva svårigheter. 81 

% av de positiva svaren i fråga 25 kom från eleverna respektive 19 % från lärarna. Resultatet 

på chi-två testet visade χ
2
(1) = 2,31, p > .05 (se bilaga 8). 

 

 

 

Fråga 24 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 58 1 59 

Positivt 7 4 11 

Totalt 65 5 70 

Fråga 25 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 47 2 49 

Positivt 18 3 21 

Totalt 65 5 70 
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Tabell 20. Tabellen nedan till höger visar crosstabs på fråga 30: Kan vissa saker vara lätta att 

göra en dag men svåra att göra en annan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Figuren ovan till vänster visar positiv svarsfördelning för elever och lärare på fråga 

30. 

 

För fem elever med svårigheter och för 23 elever utan svårigheter råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare fyra elever och ytterligare 38 elever anger själva svårigheter. 

83 % av de positiva svaren i fråga 30 kom från eleverna respektive 17 % från lärarna. 

Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 0,15, p > .05 (se bilaga 8). 

 

För att sammanfatta frågan om samstämmigheten mellan elevernas och lärarnas skattningar 

visar resultaten att en del elever förblir oupptäckta trots att det är en procentuellt jämn positiv 

svarsfördelning i en del frågor. Antalet oupptäckta elever är större i frågorna med en ojämn 

positiv svarsfördelning. I samtliga frågor finns en diskrepans mellan självidentifierade elever 

och elever identifierade av lärarna. 

 

 

4.5. Andelen elever som behöver vidare utredning enligt HDQ-S  

 

I följande figurer visas andelen elever som har identifierats av sig själva respektive av lärare 

att inte ha svårigheter, ligga i riskzonen för svårigheter och att ha svårigheter. I figurerna 

används de engelska begreppen low, borderline och high som motsvaras av de svenska låg 

(low), riskzon (borderline) och hög (high). Presentationen sker i enlighet med de översatta 

faktorerna i HDQ-S, se sidan 10. 

 

Fråga 30 
Lärare 

Totalt Negativt Positivt 

Elever Negativt 23 4 27 

Positivt 38 5 43 

Totalt 61 9 70 
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Faktor 1 – Språk och läs- och skrivförmåga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Cirklarna visar procentuell fördelning av andelen lärarsvar och elevsvar inom faktor 

1.  

I lärarnas skattningar av 70 elever uppgav lärarna att 86% inte hade några svårigheter, 7% låg 

inom riskzonen för svårigheter och 7% hade svårigheter. Av 103 elever uppgav 82% inga 

svårigheter, 14% låg inom riskzonen för svårigheter och 4% uppgav att de hade svårigheter. 

 

Faktor 2- Minne och koncentration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15.  Cirklarna visar procentuell fördelning av andelen lärarsvar och elevsvar inom 

faktor 2. 

I lärarnas skattningar av 70 elever uppgav lärarna att 91% inte hade några svårigheter, 6% låg 

inom riskzonen för svårigheter och 3% hade svårigheter. Av 103 elever uppgav 73% inga 

svårigheter, 23% låg inom riskzonen för svårigheter och 4% uppgav att de hade svårigheter. 
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Faktor 3 - Koordination  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Cirklarna visar procentuell fördelning av andelen lärarsvar och elev svar inom 

faktor 3. 

 I lärarnas skattningar av 70 elever uppgav lärarna att 93% inte hade några svårigheter, 4% låg 

inom riskzonen för svårigheter och 3% hade svårigheter. Av 103 elever uppgav 84% inga 

svårigheter, 15% låg inom riskzonen för svårigheter och 1% uppgav att de hade svårigheter.  

 

Faktor 4 - Räkneförmåga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Cirklarna visar procentuell fördelning av andelen lärarsvar och elevsvar inom faktor 

4. 

I lärarnas skattningar av 70 elever uppgav lärarna att 70% inte hade några svårigheter, 20% 

låg inom riskzonen för svårigheter och 10% hade svårigheter. Av 103 elever uppgav 66% inga 

svårigheter, 27% låg inom riskzonen för svårigheter och 7% uppgav att de hade svårigheter. 
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Faktor 5 - Självförtroende, självkänsla och socialkompetens 

Faktor 5 presenteras inte som en enskild faktor i den engelska versionen av HDQ. 

Rättningsmanualen för den engelska versionen av HDQ (Rack, 2005b) ger ingen information 

om gränsvärdena för low, borderline och high för faktor 5. Faktorn presenteras därför inte 

som en egen faktor i resultatet.  

 

4.6. Hur många elever ligger i riskzonen för dyslexi enligt HDQ-S? 

För att en elev skall räknas till att ligga inom riskzonen för dyslexi skall eleven ha angivit 

flera positiva svar så att han/hon ligger högt eller inom riskzonen på både faktor 1 och faktor 

2. Nedan presenteras crosstabs för elevernas självskattning och lärarnas skattningar av 

eleverna. 

Tabell 21. Tabellen nedan visar crosstabs för elever identifierade att ligga inom riskzonen för 

dyslexi.   

 
Dyslexi enl. lärarna 

Totalt Negativt Positivt 

Dyslexi enl. 

eleverna 

          

Negativt 

60 4 64 
          

Positivt 

5 1 6 
Totalt 65 5 70 

 

För en (1) elev inom riskzonen och för 60 elever utom riskzonen råder det samstämmighet. 

Lärarna identifierar ytterligare fyra elever och ytterligare fem elever identifierar sig själva. 

Totalt identifieras sex elever av lärarna och fem elever av eleverna själva som skulle behöva 

vidare utredning enligt HDQ-S. Resultatet på chi-två testet visade χ
2
(1) = 0,90, p > .05 (se 

bilaga 8).  

 

4.7. Faktoranalys  

Beräkningar av resultaten gjordes enligt rättningen från den engelska versionen av HDQ, 

därmed behövdes ytterligare analys för att undersöka om samma rättningssystem går att 

använda i den svenska versionen. För att undersöka hur de översatta och anpassade frågorna 

korellerar med varandra gör vi en faktoranalys. Faktoranalysen visar om samma frågor 

grupperar sig i samma faktorer som i den engelska versionen av HDQ. Vid varimaxroterad 

faktoranalys, gjord på svaren från de 103 eleverna, fördelas frågorna i andra kluster över ett 

större antal faktorer (se bilaga 9) än i den engelska versionen av HDQ. Totalt framkommer 12 

faktorer där faktor 1-5 har högst relevans och utgörs av frågorna som visas i tabellen nedan. 

Tabell 22. Tabellen visar den nya fördelningen av frågor över faktor 1-5 

 

 

 

 

 Faktoranalys på HDQ-S 

Faktor Frågor 

1 19, 24, 25 

2 18, 23, 28, 29 

3 9, 15, 31 

4 22, 2, 26 

5 6, 14, 21 
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5. DISKUSSION  

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

Våra urvalskriterier grundades på att vi inte ville få ett för stort antal elever i varje klass samt 

hinna med fler skolor på olika orter för att möjliggöra en så stor spridning som möjligt. I 

samtal med rektorer och lärare framgick det emellertid att vår testning sammanföll med en 

period då de nationella proven skulle hållas vilket ledde till att en del skolor inte hade 

möjlighet att medverka. Samtidigt var en ny läroplan på väg att införas och personalen var ute 

på utbildning vilket flera av lärarna uppgav som stressande. Trots att få skolor hade möjlighet 

att delta fick vi tillräkligt många medverkande elever för att kunna göra beräkningar på 

materialet. Hade fler skolor medverkat i studien kunde resultaten blivit annorlunda då vi hade 

fått ett ännu större urval samt en större spridning.  

I urvalet efterfrågade vi inte någon information om tidigare logopedkontakt, 

hörselnedsättning, andra eventuella funktionshinder eller modersmål eftersom vårt intresse låg 

i att testa en normalpopulation och se hur resultatet skulle fördela sig där. Det går inte att 

utesluta att elever med större svårigheter i skolan inte har gett sitt godkännande till att delta i 

studien. Detta faktum kunde ha lett till en lägre självskattad förekomst av svårigheter, men vi 

upplever inte att så har varit fallet eftersom andelen elever som behöver vidare utredning 

enligt HDQ-S är rimlig i förhållande till prevalens. De flesta eleverna rapporterar inga 

svårigheter, en mindre andel ligger i riskzonen för svårigheter och en liten andel räknas till att 

ha svårigheter. Denna fördelning är vad vi hade förväntat oss i utprovningen av HDQ-S i en 

normalpopulation. Då elever slumpvis valdes ut hade vi inte heller möjlighet att påverka 

könsfördelningen. Trots detta blev fördelningen mellan pojkar och flickor relativt jämn (se 

sidan 8). 

Vid ett inledande möte med lärarna visade det sig att en del inte hade läst genom 

informationsbladet utan bara skrivit under i tron att studien endast rörde elevernas deltagande. 

Ett fåtal lärare fick ta ställning till sin egen medverkan i direkt anslutning till det inledande 

mötet. Trots kort beslutstid valde merparten av lärarna att delta efter att ha läst genom 

informationen igen.   

 

5.1.2. Material 

Exempelfrågorna vi använde oss av föreföll vara bra när eleverna behövde ett ytterligare 

förtydligande. Beträffande frågornas utformning hade eleverna svårt för att förstå vissa ord. 

Exempel på detta var frågorna som innehöll orden blankett och skämt (se bilaga 5). 

Proportionen mellan antalet JA- och NEJ-svar för både lärare och elever anser vi borde ha 

setts över mer. I majoriteten av frågorna innebär ett JA- svar svårigheter med det som 

efterfrågas. Detta kan innebära att eleven eller läraren i vissa fall automatiskt svarar JA och 

NEJ beroende på vilken uppfattning de har om elevens förmågor utan att uppmärksamma att 

ett NEJ-svar kan innebära svårigheter i vissa frågor. Vi har i vår version utgått från de 

engelska frågornas balans men en mer varierad fördelning av JA- och NEJ-svar hade 

möjligtvis krävt större reflektion innan svar gavs.  
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5.1.3. Genomförande  

Instruktionerna och presentationen visade sig även de fylla en god funktion men bör i 

framtiden tas inför hela klassen istället för enskilt som under vår utprovning. Gemensam 

presentation och instruktion skulle förbättra tillvägagångssättet eftersom det blir mer 

tidseffektivt om en hel klass skall screenas. Varje elev bör få möjlighet att enskilt ställa frågor 

innan intervjun påbörjas. 

För en del elever var det viktigt att antingen diskutera eller motivera svaret de gav vilket 

också påverkade tidsåtgången. Elevernas motiveringar gav oss ytterligare bevis på att de 

kunde reflektera över sina eventuella svårigheter. Flera elever jämförde sig med sina 

klasskamrater eller släktingar i samma ålder, precis som litteraturen säger, och flera angav i 

vilka situationer de kunde känna av svårigheterna.  

Det är möjligt att lärarna borde ha intervjuats så som eleverna intervjuades för att få så korrekt 

information om eleverna som möjligt. Att lärarna själva har fått fylla i skattningen gör det 

svårare att veta mer exakt hur de har resonerat och gått tillväga. Det kunde även ha varit bra 

att ge dem tillgång till förtydligande exempel precis som för eleverna. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Elevernas och lärarnas skattningar 

Eftersom eleverna visat en förmåga att motivera och reflektera över sina svårigheter under 

screeningen med HDQ-S anser vi att eleverna i årskurs 3-6 är medvetna om sina svårigheter. 

Ytterligare argument för att eleverna kan svara på ett medvetet sätt är att alla elever har 

kunnat svara med ett JA eller NEJ på samtliga frågor vilket i många fall har krävt en viss 

eftertanke. Flera elever har uppgett att de ibland kan ha svårt med det som efterfrågas och har 

sedan själva kunnat komma fram till ett JA- eller NEJ-svar genom att tänka efter hur det oftast 

brukar vara.  

 

Det flesta enskilda resultaten på elevernas självskattning visade att inga svårigheter förelåg. 

Samtidigt svarar samtliga positivt på någon eller några av frågorna. De frågor som fick flest 

positiva svar var; 

 Fråga 3: När du är koncentrerad på någonting du gör, brukar du glömma bort vad som 

händer runtomkring dig?  

 

 Fråga 7: Tycker du bäst om att jobba med flera saker samtidigt?  

 

 Fråga 12: Är det jobbigt att bestämma dig snabbt för något?  

 

 Fråga 16: När du skall säga ett långt ord, brukar du blanda ihop bokstäverna? 

 

 Fråga 27: Jobbar du helst ensam? 

 

 Fråga 30: Kan vissa saker vara lätta att göra en dag men svåra att göra en annan?  
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Den höga positiva svarsfrekvensen i de presenterade frågorna kan innebära att det som 

efterfrågas är något som de flesta eleverna i årskurs 3-6 kan ha svårt för. Således behöver 

positiva svar på de här frågorna inte tyda på några specifika svårigheter.  

På en del frågor fick vi ett jämnare antal positiva svar från både lärarna och eleverna. Närmare 

granskning med crosstabs visar att eleverna och lärarna identifierar olika elever med 

svårigheter, vilket kan innebära att det finns elever vars självupplevda svårigheter inte 

identifieras i skolan. Till exempel fråga 28: Tycker du att det tar lång tid för dig att läsa t.ex. 

en sida i en bok? har en tillsynes jämn fördelning där både lärare och elever identifierar nio 

elever med svårigheter. Emellertid identifierar lärarna endast tre av de elever som säger sig ha 

svårigheter. Samtidigt identifierar lärarna ytterligare sex elever som inte själva har angett att 

de har svårigheter, se figur 7 och tabell 14.  

 

I de frågor där det inte råder stor diskrepans mellan svaren men crosstabs visar att olika elever 

identifieras kan diskrepansen bero på flera orsaker. När lärarna identifierar andra elever kan 

det handla om att eleverna som inte har identifierat sig själva är omedvetna om sina 

svårigheter eller är ovilliga att tala om dem. Det kan även handla om att lärarna tillskriver 

eleverna mer eller mindre svårigheter beroende på vilken uppfattning de har om eleven.  

 

På andra frågor fanns det en stor diskrepans mellan positiva lärar- och elevsvar, till exempel i 

fråga 16: När du skall säga ett långt ord, brukar du blanda ihop bokstäverna?, se figur 10 och 

tabell 17. Totalt uppger 26 elever att de har svårigheter. Lärarna identifierar endast åtta elever 

varav tre elever identifieras av båda grupperna.  

 

En del frågor handlar om mer konkreta svårigheter men andra frågor handlar om elevens inre 

upplevelser och tankar som kan vara svårare för lärarna att upptäcka. Med konkret menas 

exempelvis när det tar lång tid för en elev att skriva av någonting från tavlan. Något som kan 

vara svårare att upptäcka är när eleven är så koncentrerad på något att han/hon inte märker 

vad som sker runtomkring. Det kan förklara den stora diskrepansen mellan lärar- och elevsvar 

i vissa frågor och kan innebära att en del elever med svårigheter förblir oupptäckta. 

 

Beträffade resultaten på Pearson Chi-Square får frågorna med bäst samstämmighet höga chi-

två värden. Majoriteten av frågorna får låga chi-två värden då samstämmigheten mellan lärare 

och elever är låg. Trots ett högt chi-två värde visar crosstabs att en del elever som har angett 

svårigheter inte identifieras av lärarna vilket talar för värdet av ett självskattningsinstrument. 

 

 

5.2.2. Elever som behöver vidare utredning enligt HDQ-S 

 

Inom samtliga faktorer självidentifieras fler elever med ett värde inom riskzonen som enligt 

HDQ-S skulle behöva vidare utredning. Exempelvis visar resultaten för faktor 1, se figur 14, 

att 18 % av eleverna upplever svårigheter som kräver vidare utredning. Andelen är rimlig i 

relation till förekomst av elever med språkliga svårigheter samt läs- och skrivsvårigheter (se 

sidorna 3 och 4). Figur 15, faktor 2, visar ett högre resultat som inte motsvaras av 

förekomsten av koncentrationssvårigheter. En möjlig anledning kan vara att tre av de åtta 

frågor som utgör faktorn är några av de frågor som fick störst positiv svarsfrekvens bland 

eleverna och således inte behöver innebära specifika svårigheter.  Faktor 3 identifierar en 

rimlig andel elever att ha motoriska svårigheter i förhållande till förekomst. Faktor 4 fick en 

stor andel självidentifierade elever och även en stor andel elever identifierade av lärarna.  
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Den stora andelen identifierade kan bero på att faktorn enbart utgörs av två frågor och att ett 

positivt svar på en av frågorna innebär att eleven hamnar i riskzonen.  

Att faktor fem inte behandlas i rättningen av den engelska versionen av HDQ kan enligt vår 

tolkning bero på att faktorn inte berör en specifik förmåga. Resultatet av faktor 5 kan ge 

information om elevens självförtroende men ett högt resultat inom den enskilda faktorn kan 

inte leda till en diagnos efter en formell utredning. Informationen som faktor 5 ger kan vara av 

vikt eftersom bland annat dyslexi kan ha en negativ inverkan på självförtroendet och 

självkänslan. Därför anser vi att resultatet på faktor 5 inte går att utesluta vid tolkning av det 

individuella resultatet på screeningen.  

Både lärare och elever identifierar ett snarlikt antal elever som skulle behöva utredning för 

dyslexi. Vid granskning med crosstabs visar det sig återigen att det finns en diskrepans mellan 

självidentifierade elever och elever identifierade av lärarna. Endast en elev identifieras 

gemensamt. Andelen identifierade elever är rimlig i förhållande till förekomsten av dyslexi. 

 

5.2.3. Faktoranalys 

Vår egen utförda faktoranalys (se bilaga 9) innehåller fler faktorer och frågorna grupperar sig 

annorlunda, jämfört med den engelska versionen. De nyetablerade faktorerna med högst 

relevans innehåller frågor som är förknippade med språk (faktor 1), läsning och skrivning 

(faktor 2), minne och koncentration (faktor 3), kommunikation och pragmatik (faktor 4) samt 

självförtroende (faktor 5).  

 

5.2.4. Översättningen och anpassningen av HDQ 

Vidare anpassning av HDQ-S hade behövs för att få mer elevanpassade frågor då eleverna 

skiljer sig från den populationen som den engelska självskattningen är baserad på (interner). 

Eleverna tillhör en annan åldersgrupp, är färre till antalet och är en mer heterogen grupp än 

internerna. Trots skillnaderna mellan ovannämnda populationer bildas det frågegrupperingar 

som tyder på att frågorna fortfarande korrelerar med varandra. 

 

5.3. Övergripande diskussion och fortsatta studier 

Resultatet av studien visar att elever i årskurs 3-6 kan reflektera kring sina förmågor och även 

rapportera eventuella svårigheter via ett självskattningsmaterial. Som vi nämner tidigare i 

diskussionen har eleverna en förmåga till att motivera sina svar. Detta kan betyda att vuxna 

med dyslexi som säger att de tidigt kände av att något var fel kunde ha upptäckts i tid genom 

att låta dem som elever få skatta sina förmågor. För att bekräfta detta ytterligare skulle en 

formell utredning göras på de elever som ligger inom riskzonen för de olika svårigheterna. 

Om det visar sig att elever med självupplevda svårigheter också uppvisar svårigheter vid en 

formell testning skulle detta ytterligare stödja användningen av ett självskattningsmaterial.  

 

Svårigheterna som berörs av vårt självskattningsmaterial kan vara svåra att upptäcka i skolan 

då resultaten visar en diskrepans mellan lärarnas och elevernas skattningar. 

Självskattningsmaterial bör därför vara en naturlig del av den screening som görs i skolan. 

Elever med dolda svårigheter, som i vissa fall kan förbli oupptäckta, får via självskattningen 

möjlighet att rapportera självupplevda besvär. Även vid en logopedisk utredning av läs- och 
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skrivförmågan kan självskattning vara ett värdefullt komplement såsom vid utredning av röst- 

och stamningsproblematik. 

 

Som fortsättning på vår studie hade vi velat utreda de elever som själva angett svårigheter för 

att se hur väl resultatet på självskattningen stämmer överens med resultatet av en formell 

utredning. Av samma anledning kunde en utredning av de elever som lärarna identifierade 

vara intressant. 

 

I dagsläget är självskattningsmaterialet inte färdigt för publicering. För framtida utveckling 

bör vissa frågor ytterligare anpassas genom att vidare identifiera de situationer där 

svårigheterna yttrar sig för de avsedda årskurserna. Mer precisa frågor kan utvecklas i samråd 

med ungdomar och vuxna med en konstaterad diagnos som kan vittna om tidiga svårigheter. 

Utprovning bör, som i denna studie, göras på en normalpopulation men även på en grupp 

elever med diagnostiserade funktionsnedsättningar. Likaså kan resultat från befintliga studier 

och intervjuer med lärare, föräldrar samt professioner som har kunskap om de aktuella 

svårigheterna inkluderas i en eventuell vidareanpassning. Ett material färdigt för publicering 

bör behandlas såsom den engelska förlagan. Detta innebär att användaren får gå en kurs eller 

skall ha en utbildning som innebär att personen har goda kunskaper inom det aktuella ämnet 

och om olika testningsförfaranden. 
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Bilaga 1 - Mail till rektorer 

Hej! 

 

Vi är två logopedstudenter vid Lunds universitet som skriver vårt magisterarbete med 

inriktning på hur man tidigt upptäcker dolda svårigheter, som exempelvis dyslexi, hos barn i 

skolåldern. För att logopeder, pedagoger och andra professioner skall kunna hjälpa eleven är 

det viktigt att svårigheterna kan uppmärksammas tidigt. 

I England används ett formulär som med goda resultat ringar in dolda svårigheter hos vuxna. 

Vi skall översätta och prova ut detta på svenska skolbarn och behöver en testgrupp på tiotal 

elever i spridda åldrar för att se om frågorna är förståeliga för barn i åldergrupperna 9-12.. 

Formuläret består av 32 ja/nej frågor och undersökningen görs i intervjuform förslagsvis på 

skolan. 

 

Vi undrar om ni har möjlighet att hjälpa oss med att genomföra detta magisterarbete genom 

att låta oss prova ut frågorna hos er. Då tidsramarna är snäva vill vi gärna göra utprovningen 

under vecka 5-6 om detta är möjligt för er. 

 

Vi är i detta skede endast intresserade av frågekonstruktionen och inte elevens resultat. 

Varken information om eleven eller resultat kommer att sparas. 

Vi är tacksamma för svar! 

Med vänliga hälsningar, 

Martina Culjak och Louise Wallberg 

 

Ansvarig handledare: Eva Wigforss på avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Lunds 

universitet. 

Kontaktuppgifter: 

Martina Culjak 

Tel: X               

E-post: X  

Louise Wallberg 

Tel: X  

E-post: X 

Eva Wigforss 

Leg. Logoped. Universitetslektor  Tel: X E-post: X 



 

 

Bilaga 2 - Brev till lärare 

Hej! 

 

Vi är två logopedstudenter vid Lunds universitet som skriver vårt magisterarbete med 

inriktning på hur man tidigt upptäcker dolda svårigheter, som exempelvis dyslexi, hos barn i 

skolåldern. För att logopeder, pedagoger och andra professioner skall kunna hjälpa eleven är 

det viktigt att svårigheterna kan uppmärksammas tidigt. 

I England används ett formulär, Hidden Disabilities Questionnaire, från 16 år och upp som 

med goda resultat ringar in dolda svårigheter. Vi skall översätta och prova ut detta på svenska 

skolbarn i åldersgrupperna 9-12 och behöver en testgrupp på tiotal elever i varje åldersgrupp. 

Vi önskar att alla elever i dem av Er valda klasserna får med sig information och svarsblankett 

hem. Vi kommer sedan slumpvis välja ut tio elever i varje klass för medverkan.  

Formuläret består av 32 ja/nej frågor och undersökningen görs i intervjuform förslagsvis på 

skolan. Vi vill också att Du som lärare fyller i ett motsvarande formulär där Du skall ange vad 

Du tror att eleven har svarat på en del av frågorna. Även om Ni inte har möjlighet att utföra 

detta delmoment så är vi fortfarande intresserade av att intervjua eleverna.  

 

Vi undrar om Ni har möjlighet att hjälpa oss med att genomföra detta magisterarbete genom 

att låta oss prova ut formuläret hos Er. Information om skola, lärare och elev kommer inte att 

presenteras i magisterarbetet. 

Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt! 

Med vänliga hälsningar, 

Martina Culjak och Louise Wallberg 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Martina Culjak  Louise Wallberg 
Tfn:X   Tfn: X        

E-post: X    E-post: X 

Eva Wigforss (ansvarig handledare) 

Leg. Logoped. Universitetslektor  

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Lunds universitet 

Tfn: X 

E-post: X 

 

 



 

 

 

Svarsblankett – lärare 

Jag ger härmed mitt samtycke till att dela ut informationsbrev och svarsblankett till eleverna i 

berörda klasser.  

 

…………………………………………………….. 

Lärarens namnteckning och signatur  

Vänligen kryssa i rutan om Du även samtycker till att fylla i ett motsvarande formulär 

angående deltagande elevers svar.  

        

 

 

 ………………………………………  ……………………………………… 

Martina Culjak               Louise Wallberg  

Logopedstuderande             Logopedstuderande  

Lunds universitet   Lunds universitet  

Tfn: X               Tfn: X  

E-post: X    E-post: X 

 

………………………………………… 

Eva Wigforss 

Leg. Logoped. Universitetslektor  

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Lunds universitet 

Tfn: X                       

E-post: X 

mailto:louise.wallberg@gmail.com


 

 

Bilaga 3 - Brev till föräldrar 

 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter vid Lunds universitet som skriver vårt magisterarbete med 

inriktning på hur man tidigt upptäcker dolda svårigheter, som exempelvis dyslexi, hos barn i 

skolåldern. 

 

Kunskap om hur man upptäcker tecken på dyslexi och andra svårigheter som kan påverka 

elevens inlärning i skolan är viktigt för lärare som dagligen arbetar med eleven. För att vi som 

logopeder och även andra professioner skall kunna hjälpa eleven är det viktigt att 

svårigheterna kan uppmärksammas tidigt av lärare då det t.ex. inte finns logopeder anställda 

på alla skolor. 

 

Checklistan vi kommer att använda oss av används idag med gott resultat på vuxna i England. 

Vår ambition är att översätta checklistan till svenska och anpassa den till typiska skolbarn. 

Undersökningen innebär att vi genom intervjuer med eleverna provar ut ett formulär som skall 

ringa in specifika svårigheter om sådana finns. Intervjuerna består av JA/NEJ frågor och 

kommer att ske enskilt med eleven i skolan. 

 

Undersökningen innebär inga risker. Alla elever är välkomna att delta i studien, men vi 

kommer slumpvis att välja ut tio som intervjuas. Elevens medverkan i undersökningen är helt 

frivillig, och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. Om barnet väljer att inte 

medverka, eller avbryter sitt deltagande, har detta inga konsekvenser for eventuell medverkan 

i andra framtida undersökningar. 

 

Endast vi som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha tillgång till materialet. 

Eleven ges ett kodnamn som genomgående kommer att användas och kommer att vara 

anonymt i alla rapporter. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Martina Culjak               Louise Wallberg  

Logopedstuderande             Logopedstuderande  

Lunds universitet   Lunds universitet  

Tfn:X E-post: X   Tfn: X E-post: X  

………………………………………… 

Eva Wigforss 

 Leg. Logoped. Universitetslektor  

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Lunds universitet 

Tfn: X      E-post: X  

mailto:eva.wigforss@med.lu.se


 

 

Svarsblankett till föräldrar och elev 

 

 

 

Jag ger härmed mitt tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen gällande utformning av 

frågeformuläret för dolda svårigheter. 

 

Jag har läst igenom informationen och jag har förstått undersökningens ändamål. Jag är 

medveten om att eleven när som helst kan avbryta deltagandet. 

 

Målsmans namn ….......................................................................... 

 

Elevens namn …............................................................................. 

 

Elevens födelsedatum (år-månad-dag) …................................................................ 

 

 

…..............................................         …........................................... 

Målsmans namnteckning             Ort och datum 

 

 

…..............................................         …........................................... 

Undersökarens namnteckning             Ort och datum 

 

 

Blanketten lämnas till ansvarig lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är tacksamma för svar senast vecka X 



 

 

Bilaga 4 - Framtagningsprocessen av frågorna till självskattningen HDQ-S  

1.1 – 32.1 är frågor från HDQ, 1.2 - 32.2  är översättning och anpassning innan pilottestning 

med exempelfrågan inom parantes, 1.3 -32.3 är översättning och anpassning efter 

pilottestning med exempelfrågan inom parantes. 

1.1 Do you find filling in forms (e.g. application forms) difficult and 

confusing? 

1.2 Tycker du det är svårt eller förvirrande att fylla i blanketter? 

(T.ex. har du fått fylla i vad du skall göra på sportlovet?) 

1.3 Tycker du det är svårt eller förvirrande att fylla i blanketter? 

(T.ex. när du har fått fylla i vad du skall göra på sportlovet) 

 

2.1 When you are listening to something being said do you find that you often 

need more time than others to understand what has been said?  

2.2 Tar det längre tid för dig att förstå vad läraren menar än för dina 

klasskamrater? 

(Måste fröken förklara flera gånger så att du förstår vad ni ska göra?) 

2.3 Tar det längre tid för dig att förstå vad läraren menar än för dina 

klasskamrater? 

(Måste läraren förklara flera gånger så att du förstår vad ni ska göra?) 

 

3.1 Do you often get so strongly absorbed in one thing that you lose sight of 

other things? 

3.2 När du är koncentrerad på en aktivitet, brukar du glömma bort vad som 

händer runtomkring dig? Alt. Brukar du bli så koncentrerad på nått att du 

glömmer av allt annat? 

(Kan det hända att dina klasskompisar redan har hunnit packa ihop allt 

innan du märker att ni har slutat?) 

3.3 När du är koncentrerad på någonting du gör, brukar du glömma bort vad 

som händer runtomkring dig?  

(Kan det hända att dina klasskompisar redan har hunnit packa ihop allt 

innan du märker att ni har slutat?) 

 

4.1 Do you seem to bump into things or knock things over more than other 

people? 

4.2 Är du klumpigare än dina klasskompisar? 

(Går du ofta in i saker eller trillar/snubblar oftare än dina klasskompisar?) 

4.3 Går du ofta in i saker eller trillar/snubblar oftare än dina klasskompisar? 

(Är du klumpigare än dina klasskompisar?) 

 

 

 



 

 

5.1 When using a computer or a games console (e.g. play station) would you 

say that you are slow compared to others? 

5.2 Är du långsammare på data- och TV-spel (t.ex. playstation) än dina 

klasskompisar? 

(Tycker du det är svårt att hålla reda på det som händer på skärmen 

samtidigt som du skall trycka på rätt knapp/tangent?) 

5.3 Är du långsammare på data- och TV-spel (t.ex. playstation) än dina 

klasskompisar?  

(Tycker du det är svårt att hålla reda på det som händer på skärmen 

samtidigt som du skall trycka på rätt knapp/tangent?) 

 

6.1 Are you confident in new situations? 

6.2 Känner du dig osäker när du är i nya situationer?  

(T.ex. första gången du är hemma hos en ny kompis eller när du skulle 

börja skolan/ börja på ny skola) 

6.3 Känner du dig säker när du är i nya situationer?  

(T.ex. första gången du är hemma hos en ny kompis eller när du skulle 

börja skolan/ börja på ny skola) 

 

7.1 Do you prefer to have different things on the go at the same time? 

7.2 Tycker du att det är roligare att jobba med flera saker samtidigt?  

(Kan du koncentrera dig på två saker samtidigt?) 

7.3 Tycker du bäst om att jobba med flera saker samtidigt?  

(Tycker du att det är roligast att få göra flera uppgifter samtidigt?) 

 

8.1 Do you find it hard to write without making mistakes? 

8.2 Tycker du det är svårt att stava rätt?  

(T.ex. när ni har rättstavning) 

8.3 Tycker du det är svårt att skriva utan att göra fel?  

(T.ex. när ni skall skriva en berättelse eller en text i något ämne) 

 

9.1 If you have to write a letter, do you have difficulty in knowing where to 

start? 

9.2 Är det svårt att veta var du ska börja när du ska skriva en berättelse? 

(T.ex. när fröken säger att ni ska hitta på en berättelse eller skriva om något 

ni har gjort) 

9.3 Är det svårt att veta var du ska börja när du ska skriva en berättelse? 

(T.ex. när läraren säger att ni ska hitta på en berättelse eller skriva om något 

ni har gjort) 

 

 

 

 



 

 

10.1 Do you mix up dates and times and miss appointments? 

10.2 Kan du passa dina tider och komma ihåg fritidsaktiviteter? Alt Tycker du 

att det är jobbigt att hålla reda på när du ska på träning eller komma ihåg 

saker du har bestämt att du ska göra med andra? 

(Kommer du i tid till skolan eller om du har någon träning?) 

10.3 Har du svårt för att passa dina tider och komma ihåg fritidsaktiviteter?  

(Kommer du i tid till skolan eller om du har någon träning?) 

 

11.1 Do you have to write appointments down straight away because otherwise 

you will forget them? 

11.2 Måste du skriva ner saker med detsamma för att inte glömma dem?  

(Till exempel läxan) 

(Om du inte har skrivit ner vad du har i läxa, kommer du ihåg vad du ska 

göra då?) 

11.3 Måste du skriva ner saker med detsamma för att inte glömma?  

(Om du inte har skrivit ner vad du har i läxa, kommer du ihåg vad du ska 

göra då?) 

 

12.1 Do you hate having to make choices or decisions when under time 

pressure? 

12.2 Är det jobbigt att bestämma dig snabbt för något?  

(Tycker du att det är jobbigt när någon säger att du måste bestämma dig 

snabbt?) 

12.3 Är det jobbigt att bestämma dig snabbt för något?  

(Tycker du att det är jobbigt när någon säger att du måste bestämma dig 

snabbt?) 

 

13.1 Do you find it easy to do sums in your head? 

13.2 Tycker du det är lätt med huvudräkning? 

(Är det lättare att plussa ihop något om du får skriva ner talet?) 

13.3 Tycker du det är svårt med huvudräkning? 

(Är det lättare att plussa ihop något om du får skriva ner talet?) 

 

14.1 Do you find it hard to do a task and listen to instructions at the same time? 

14.2 Är det svårt för dig att jobba med en uppgift och lyssna på fröken 

samtidigt? 

(T.ex. om du jobbar med en uppgift och fröken säger något samtidigt, hör 

du då vad hon har sagt?) 

14.3 Kan du jobba med en uppgift och lyssna på din lärare samtidigt? 

(T.ex. om du jobbar med en uppgift och läraren säger något samtidigt, hör 

du då vad han/hon har sagt?) 

 

 

 



 

 

15.1 If you have to copy something down does it take a long time? 

15.2 Tar det lång tid för dig att skriva av någonting från tavlan? 

(T.ex. när fröken skriver det ni pratar om på lektionen eller om hon skriver 

upp läxor ni skall göra) 

15.3 Tar det lång tid för dig att skriva av någonting från tavlan? 

(T.ex. att skriva av det läraren har skrivit på lektionen eller om han/hon 

skriver upp läxor ni skall göra) 

 

16.1 When you have to say a long word, do you sometimes find it difficult to 

get all the sounds in the right order? 

16.2 När du skall säga ett långt ord, brukar du blanda ihop bokstäverna? Alt. 

Brukar du säga fel på långa ord?  

(Måste du koncentrera dig mycket när du säger ett långt ord så att det blir 

rätt?) 

16.3 När du skall säga ett långt ord, brukar du blanda ihop bokstäverna?  

(Måste du koncentrera dig mycket när du säger ett långt ord så att det blir 

rätt?) 

 

17.1 Do people sometimes get upset or angry because they get the wrong idea 

about what you are trying to say? 

17.2 Blir dina kompisar sura på dig ibland för att de har inte har förstått vad du 

menade? 

(T.ex. om du skojade med dem och de inte förstod eller om de säger att ”så 

kan man ju inte säga”) 

17.3 Blir dina kompisar sura på dig ibland för att de inte har förstått vad du 

menade? 

(T.ex. om du skojade med dem och de inte förstod eller om de säger att ”så 

kan man ju inte säga”) 

 

18.1 Do you find time keeping and self-organisation is a problem that affects 

your work? 

18.2 Har du svårt för att komma i tid till skolan och hålla reda på dina 

skolsaker? 

(Blir du ofta av med dina skolböcker eller papper som du skulle haft med 

dig i skolan. Eller kommer du ofta försent från rasten) 

18.3 Har du svårt för att komma i tid till skolan och hålla reda på dina skolsaker 

så att du inte kan sköta skolan ordentligt? 

(Blir du ofta av med dina skolböcker eller papper som du skulle haft med 

dig till skolan? Eller kommer du ofta försent från rasten?) 

 

 

 

 



 

 

19.1 Do you sometimes know what you want to say but cannot find the words to 

say what you mean? 

19.2 Tycker du det är svårt att komma på rätt ord när du ska säga något? 

(Om du ska berätta något för någon annan kan det vara svårt att komma på 

exakt de orden du vill säga?) 

19.3 Tycker du det är svårt att komma på rätt ord när du ska säga något? 

(Om du ska berätta något för någon annan, kan det vara svårt att komma på 

exakt de orden du vill säga?) 

 

20.1 Were you one of the worst at sports and games at school? 

20.2 Är idrott/gympa ett av dina sämsta ämnen? 

(Är idrott/gympa ditt sämsta ämne) 

20.3 Är idrott ett av dina sämsta ämnen i skolan? 

(Ofta har man ett ämne man tycker att man är bättre på och ett som man är 

sämre på. Tycker du att idrott är ett av dina sämsta ämnen?) 

 

21.1 Do you find it difficult to work out how much several items will cost? 

21.2 Är det svårt att räkna ut vad du skall betala i affären om du handlar flera 

saker? 

(Om du är och handlar många saker själv, är det då svårt att veta hur 

mycket du skall betala?) 

21.3 Är det svårt att räkna ut vad du skall betala i affären om du handlar flera 

saker? 

(Om du är och handlar många saker själv, är det då svårt att veta hur 

mycket du skall betala?) 

 

22.1 Do you find that you easily make new friends? 

22.2 Har du lätt för att få nya kompisar? 

(Om du skulle byta skola tror du det hade varit lätt att hitta nya kompisar?) 

22.3 Har du lätt för att få nya kompisar? 

(Om du skulle byta skola tror du det hade varit lätt att hitta nya kompisar?) 

 

23.1 Do you find it difficult to get your ideas down in writing in a logical order? 

23.2 Tycker du det är svårt att skriva en berättelse så att allt kommer i rätt 

ordning så att andra förstår den? 

(T.ex. när någon läser din berättelse, förstår de vad du har skrivit eller 

måste du ändra mycket eller förklara för dem?) 

23.3 Tycker du det är svårt att skriva ner det du tänker på så att allt kommer i 

rätt ordning?  

 (T.ex. när någon läser det du har skrivit, förstår de texten eller måste du 

ändra mycket eller förklara för dem?)  

 

 

 



 

 

24.1 Do you find it hard to follow what people are saying in a group situation? 

24.2 Är det svårt att hänga med i samtalet när ni jobbar i grupp? Alt. Tycker du 

att det är svårt att hänga med i vad man pratar om när ni sitter i en grupp? 

(Tycker du det är jobbigt att hänga med när flera personer pratar 

samtidigt?) 

24.3 Tycker du att det är svårt att hänga med i vad de andra pratar om när ni 

jobbar i grupp? 

(Tycker du det är jobbigt att hänga med när flera personer pratar 

samtidigt?) 

 

25.1 When you have been talking to someone do you often forget to mention 

something important you meant to say? 

25.2 Glömmer du ofta bort att tala om någonting viktigt hemma eller för 

fröken?  

(T.ex. glömmer du bort att fröken har gett er en lapp som ska skrivas under 

hemma?) 

25.3 Glömmer du ofta bort vad du ville säga när du pratar med en kompis eller i 

skolan? 

(T.ex. när du räcker upp handen i skolan eller pratar med en kompis i tfn.) 

 

26.1 In a social situation do others often get the point of a joke before you do? 

26.2 Förstår du skämt lika snabbt som dina kompisar? 

(När någon skämtar, tycker du att det oftast är lätt att förstå vad det var 

som var roligt?) 

26.3 Förstår du skämt lika snabbt som dina kompisar? 

(När någon skämtar, tycker du att det oftast är lätt att förstå vad det var 

som var roligt?) 

 

27.1 Are you generally happier when working on your own? 

27.2 Jobbar du hellre ensam/själv än i grupp? 

(Är det skönare att jobba ensam?) 

27.3 Jobbar du helst ensam? 

(Är det skönare att jobba ensam?) 

 

28.1 Do you feel that you take longer than you should to read a page of a book? 

28.2 Läser du lika snabbt som dina klasskompisar?  

(T.ex. är du klar samtidigt som de andra när ni har en läsuppgift i skolan?) 

28.3 Tycker du att det tar lång tid för dig att läsa t.ex. en sida i en bok? 

(Är du klar samtidigt som de andra när ni har en läsuppgift i skolan?) 

 

 

 

 



 

 

29.1 Do you feel that your reading and writing have limited the kind of work 

that you could do? 

29.2 Är det jobbigt med uppgifter där man måste läsa och skriva i skolan? 

(Tycker du det är svårt med läsning och skrivning?) 

29.3 Tycker du att läsning och skrivning gör det svårare än vad det borde vara i 

skolan? 

(Hade det gått bättre i skolan om du fick göra uppgifter utan att behöva 

läsa och skriva?) 

 

30.1 Do you find that you can do things easily on one day and then on another 

day you cannot? 

30.2 Kan vissa saker vara lätta att göra en dag men vara svåra/omöjliga att göra 

en annan?  

(Har du lätt att koncentrera dig vissa dagar medan det inte alls går andra 

dagar?) 

30.3 Kan vissa saker vara lätta att göra en dag men svåra att göra en annan?  

(Har du lätt att koncentrera dig vissa dagar medan det inte alls går andra 

dagar?) 

 

31.1 When starting a task do you find it difficult to know where to begin? 

31.2 Om du ska börja med en uppgift, är det svårt att veta var du ska börja? 

(Kan alla andra ha börjat med uppgiften medan du fortfarande funderar på 

hur du skall göra) 

31.3 Om du ska börja med en uppgift, är det svårt att veta var du ska börja? 

(Kan dina klasskompisar ha börjat med en uppgift medan du fortfarande 

funderar på hur du skall göra?) 

 

32.1 Do you like to try out new things and find new ways of doing things?  

32.2 Tycker du om att prova på nya saker och göra saker på ett nytt sätt? 

(Tycker du det är kul när fröken säger att ni skall göra något på ett nytt sätt 

eller om ni skall prova en ny aktivitet på gympan?) 

32.3 Tycker du om att prova på nya saker och göra saker på ett nytt sätt? 

(Tycker du det är kul när läraren säger att ni skall göra något på ett nytt sätt 

eller om ni t.ex. skall prova en ny aktivitet på idrotten?) 

 

 

  

 

 

 



 

 

Bilaga 5 - Själskattningsformulär för elever HDQ-S  

 

Instruktion  

1. Kort presentation av testledaren. 

2.  Jag ska börja med att förklara lite vad det är vi ska göra idag och varför vi gör det. 

Du ska få svara på frågor som handlar om vad du tycker är lättare och svårare att göra i skolan. Alla är olika och en del gillar t.ex. matte 

bäst och andra gillar kanske bild bäst. Genom att jag ställer de här frågorna kan det hjälpa mig att förstå hur olika elever fungerar och 

hur man kan göra det så bra som möjligt för er i skolan. 

Jag kommer nu att ställa 32 frågor till dig som du ska svara ja eller nej på. Det finns inget rätt eller fel svar utan du får svara det som 

stämmer bäst in på dig. Om det är någonting du inte förstår eller tycker är konstigt så kan du få höra frågan igen eller få ett exempel. Om 

du tycker att det är svårt att bestämma dig för ja eller nej så får du välja det svaret som känns bäst, för det är viktigt att du svarar på alla 

frågorna. 

Är det någonting du undrar över innan vi börjar? 

Vid testningstillfället 

- Om eleven inte förstår frågan så upprepa frågan en gång.  

Om eleven fortfarande inte förstår så ge exempelfrågan. 

- Dölj testblanketten för eleven 

 

 

 

 



 

 

Nr: Fråga JA NEJ F1 F2 F3 F4 F5 

1 Tycker du det är svårt eller förvirrande att fylla i blanketter? 
 

(T.ex. när du har fått fylla i vad du skall göra på sportlovet) 

       

2 Tar det längre tid för dig att förstå vad läraren menar än för dina 
klasskamrater? 
 

(Måste läraren förklara flera gånger så att du förstår vad ni ska göra?) 

       

3 När du är koncentrerad på någonting du gör, brukar du glömma bort vad 
som händer runtomkring dig?  
 

(Kan det hända att dina klasskompisar redan har hunnit packa ihop allt 
innan du märker att ni har slutat?) 

       

4 Går du ofta in i saker eller trillar/snubblar oftare än dina klasskompisar? 
 

(Är du klumpigare än dina klasskompisar?) 

       

5 Är du långsammare på data- och TV-spel (t.ex. playstation) än dina 
klasskompisar?  
 

(Tycker du det är svårt att hålla reda på det som händer på skärmen 
samtidigt som du skall trycka på rätt knapp/tangent?) 

       

6 Känner du dig säker när du är i nya situationer?  
 

(T.ex. första gången du är hemma hos en ny kompis eller när du skulle 
börja skolan/ börja på ny skola) 

       

7 Tycker du bäst om att jobba med flera saker samtidigt?  
 

(Tycker du att det är roligast att få göra flera uppgifter samtidigt?) 

       

8 Tycker du det är svårt att skriva utan att göra fel?  

 
(T.ex. när ni skall skriva en berättelse eller en text i något ämne) 

       

9 Är det svårt att veta var du ska börja när du ska skriva en berättelse? 

 
(T.ex. när läraren säger att ni ska hitta på en berättelse eller skriva om 
något ni har gjort) 

       



 

 

Nr: Fråga JA NEJ F1 F2 F3 F4 F5 

10 Har du svårt för att passa dina tider och komma ihåg fritidsaktiviteter?  
 
(Kommer du i tid till skolan eller om du har någon träning? ) 

       

11 Måste du skriva ner saker med detsamma för att inte glömma?  
 
(Om du inte har skrivit ner vad du har i läxa, kommer du ihåg vad du ska 
göra då?) 

       

12 Är det jobbigt att bestämma dig snabbt för något?  
 
(Tycker du att det är jobbigt när någon säger att du måste bestämma dig 
snabbt?) 

       

13 Tycker du det är svårt med huvudräkning? 
 
(Är det lättare att plussa ihop något om du får skriva ner talet?) 

       

14 Kan du jobba med en uppgift och lyssna på din lärare samtidigt? 
 
(T.ex. om du jobbar med en uppgift och läraren säger något samtidigt, hör 
du då vad han/hon har sagt?) 

       

15 Tar det lång tid för dig att skriva av någonting från tavlan? 
 
(T.ex. att skriva av det läraren har skrivit på lektionen eller om han/hon 
skriver upp läxor ni skall göra) 

       

16 När du skall säga ett långt ord, brukar du blanda ihop bokstäverna?  
 
(Måste du koncentrera dig mycket när du säger ett långt ord så att det blir 
rätt?) 

       

17 Blir dina kompisar sura på dig ibland för att de inte har förstått vad du 
menade? 
 
(T.ex. om du skojade med dem och de inte förstod eller om de säger att så 
kan man ju inte säga) 

       

 

 



 

 

Nr: Fråga JA NEJ F1 F2 F3 F4 F5 

18 Har du svårt för att komma i tid till skolan och hålla reda på dina skolsaker 
så att du inte kan sköta skolan ordentligt? 
 
(Blir du ofta av med dina skolböcker eller papper som du skulle haft med 
dig till skolan? Eller kommer du ofta försent från rasten?) 

       

19 Tycker du det är svårt att komma på rätt ord när du ska säga något? 
 
(Om du ska berätta något för någon annan, kan det vara svårt att komma 
på exakt de orden du vill säga?) 

       

20 Är idrott ett av dina sämsta ämnen i skolan? 
 
(Ofta har man ett ämne man tycker att man är bättre på och ett som man 
är sämre på. Tycker du att idrott är ett av dina sämsta ämnen?) 

       

21 Är det svårt att räkna ut vad du skall betala i affären om du handlar flera 
saker? 
 
(Om du är och handlar många saker själv, är det då svårt att veta hur 
mycket du skall betala?) 

       

22 Har du lätt för att få nya kompisar? 
 
(Om du skulle byta skola tror du det hade varit lätt att hitta nya kompisar?) 

       

23 Tycker du det är svårt att skriva ner det du tänker på så att allt kommer i 
rätt ordning?  
 
 (T.ex. när någon läser det du har skrivit, förstår de texten eller måste du 
ändra mycket eller förklara för dem?)  

       

24 Tycker du att det är svårt att hänga med i vad de andra pratar om när ni 
jobbar i grupp? 
 
(Tycker du det är jobbigt att hänga med när flera personer pratar 
samtidigt?) 

       

 

 



 

 

Nr: Fråga JA NEJ F1 F2 F3 F4 F5 

25 Glömmer du ofta bort vad du ville säga när du pratar med en kompis eller i 
skolan? 
 
(T.ex. när du räcker upp handen i skolan eller pratar med en kompis i tfn.) 

       

26 Förstår du skämt lika snabbt som dina kompisar? 
 
(När någon skämtar, tycker du att det oftast är lätt att förstå vad det var 
som var roligt?) 

       

27 Jobbar du helst ensam? 
 
(Är det skönare att jobba ensam?) 

       

28 Tycker du att det tar lång tid för dig att läsa t.ex. en sida i en bok? 
 
(Är du klar samtidigt som de andra när ni har en läsuppgift i skolan?) 

       

29 Tycker du att läsning och skrivning gör det svårare än vad det borde vara i 
skolan? 
 
(Hade det gått bättre i skolan om du fick göra uppgifter utan att behöva 
läsa och skriva?) 

       

30 Kan vissa saker vara lätta att göra en dag men svåra att göra en annan?  
 
(Har du lätt att koncentrera dig vissa dagar medan det inte alls går andra 
dagar?) 

       

31 Om du ska börja med en uppgift, är det svårt att veta var du ska börja? 
 
(Kan dina klasskompisar ha börjat med en uppgift medan du fortfarande 
funderar på hur du skall göra?) 

       

32 Tycker du om att prova på nya saker och göra saker på ett nytt sätt? 
 
(Tycker du det är kul när läraren säger att ni skall göra något på ett nytt 
sätt eller om ni t.ex. skall prova en ny aktivitet på gympan?) 

       

 Summa:      



 

 

 

Bilaga 6 - Frågor till lärarna innan pilottestning  

Nr: Fråga JA NEJ 
1 Tror du att eleven har svårt för att fylla i blanketter?   
2 Måste du förklara eller ge instruktioner flera gånger för att eleven skall förstå 

vad han/hon skall göra? 
  

3 Kan eleven vara så inne i en aktivitet så han/hon glömmer av vad som händer 

runtomkring? 
  

4 Verkar eleven vara klumpigare än elever i samma årskurs?   
5 Hanterar eleven dataspel eller datorn lika väl som elever i samma årskurs?   
6 Tror du att eleven känner sig osäker i nya situationer?   
7 Tror du att eleven tycker om att jobba med flera saker samtidigt istället för att 

göra en sak i taget? 
  

8 Har eleven svårt för att stava rätt i förhållande till andra elever i samma årskurs?   
9 Har eleven svårt för att komma igång med en berättelse och veta hur han/hon 

skall lägga upp den? 
  

10 Har eleven svårt för att hålla reda på när ni har särskilda aktiviteter i skolan, som 

t.ex. fotografering, friluftsdag m.m.? 
  

11 Måste eleven skriva ner läxan för att inte glömma den?   
12 Har eleven svårt för att fatta snabba beslut i jämförelse med elever i samma 

årskurs? 
  

13 Har eleven lätt för huvudräkning i jämförelse till andra elever i samma årskurs?    
14 Kan eleven jobba med en uppgift och lyssna till instruktioner samtidigt?   
15 Hinner eleven skriva av från tavlan lika snabbt som elever i samma årskurs?   
16 Har eleven svårt för att uttala långa ord?   
17 Händer det att eleven hamnar i konflikter för att de andra eleverna missförstår 

hans/hennes avsikter? 
  

18 Kan eleven vara slarvig med tider och skolsaker så att det påverkar skolarbetet?   
19 Kan eleven ha svårt för att uttrycka sig eller komma på rätt ord ibland?   
20 Är idrott/gymnasik ett av elevens svåraste ämnen?   
21 Tror du att eleven har svårt för att räkna ut vad han/hon skall betala i affären om 

han/hon handlar flera saker? 
  

22 Har eleven lätt för att få kompisar?   
23 Lägger eleven upp sina skriftliga berättelser så att berättelsen blir 

sammanhängande? 
  

24 Tror du att eleven har svårt för att hänga med i samtal i grupp?   
25 Glömmer eleven ofta att lämna papper som skall skrivas under hemma, sina 

skolböcker eller berätta viktiga saker? 
  

26 Har eleven svårt för att förstå underliggande betydelse i t.ex. skämt i förhållande 

till andra elever i samma årskurs? 
  

27 Jobbar eleven helst ensam?   
28 Läser eleven lika snabbt som andra elever i samma årskurs?   
29 Blir elevens skolprestation begränsad av hans/hennes läs- och skrivförmåga?   
30 Är elevens prestationsförmåga varierande, så att vissa uppgifter kan vara lätta en 

dag men vara omöjliga en annan dag? 
  

31 När eleven skall börja med en uppgift, har han/hon svårt för att veta vart man 

skall börja? 
  

32 Tycker eleven om att testa nya saker och hitta på nya sätt att göra saker på?   

 

 



 

 

 

Bilaga 7 – Lärarnas elevskattning 

Frågor till dig som lärare 

Skola: 

Ditt namn: 

Elevens namn och klass:  

Dina huvudämnen: 

Vi ber dig att svara så gott du kan på alla frågor för att vi skall kunna bearbeta resultatet. Du 

kanske inte vet det exakta svaret på alla frågor men det vi är intresserade av är din 

personliga uppfattning om elevens olika förmågor. Kryssa för det du tror stämmer bäst in på 

eleven. Du svarar genom att kryssa för JA/NEJ för varje fråga.  

Tack för din medverkan! 

 Upplever du att… Ja Nej 

1. … eleven har svårt för att fylla i blanketter? 
 

  

2. … du måste förklara eller ge instruktioner flera gånger för att eleven 
skall förstå vad han/hon skall göra? 
 

  

3. … eleven kan vara så koncentrerad på en aktivitet så han/hon 
glömmer vad som händer runtomkring? 
 

  

4. … eleven går in i saker eller trillar/snubblar oftare än andra elever i 
samma årskurs? 
 

  

5. … eleven är långsammare på data- och TV-spel än andra elever i 
samma årskurs? 
 

  

6. … eleven känner sig säker i nya situationer? 
 

  

7. … eleven tycker om att jobba med flera saker samtidigt istället för en 
sak i taget? 
 

  

8. … eleven har svårt för att skriva en berättelse eller en text i 
förhållande till andra elever i samma årskurs? 
 

  

9. … eleven kan ha svårt att komma igång med en berättelse för att 
eleven inte vet hur han/hon ska börja? 
 

  

10. … eleven har svårt att passa tider och hålla reda på när ni har 
särskilda aktiviteter i skolan, som t.ex. friluftsdag? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Upplever du att… Ja Nej 

11. … eleven måste skriva ner saker, t.ex. läxan för att inte glömma 
dem? 
 

  

12. … eleven tycker att det är jobbigt att fatta snabba beslut? 
 

  

13 … eleven har lätt för huvudräkning? 
 

  

14. … eleven kan jobba med en uppgift och samtidigt lyssna på dina 
instruktioner? 
 

  

15. … eleven har svårt för att skriva av tavlan lika snabbt som andra 
elever i samma årskurs? 
 

  

16. … eleven har svårt att uttala långa ord? 
 

  

17. … eleven kan hamna i konflikt med andra elever för att de 
missförstått hans/hennes avsikter?  
 

  

18. … eleven är slarvig med tider och skolsaker så att det påverkar 
skolarbetet?  
 

  

19. … eleven vet vad han/hon vill säga men har svårt för att uttrycka sig? 
 

  

20. … idrott är ett av elevens sämsta ämnen? 
 

  

21. … eleven kan ha svårt för att räkna ut vad han/hon skall betala i 
affären om eleven handlar flera saker? 
 

  

22 … eleven har lätt för att få nya kompisar? 
 

  

23 … eleven har svårt att skriva ner det han/hon tänker på så att allt 
kommer i korrekt ordning? 
 

  

24 … eleven har svårt för att hänga med i samtal när han/hon jobbar i 
grupp? 
 

  

25 … eleven ofta glömmer det han/hon vill säga, t.ex. när ni har en 
diskussion i klassen eller när eleven räcker upp handen? 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upplever du att… Ja Nej 

26 … eleven förstår underliggande betydelse, i t.ex. skämt, lika snabbt 
som andra elever i samma årskurs? 
 

  

27 … eleven helst jobbar ensam? 
 

  

28 … eleven tar lång tid på sig att läsa jämfört med elever i samma 
årskurs? 
 

  

29 … elevens skolprestation begränsas av hans/hennes läs- och 
skrivförmåga? 
 

  

30 … elevens prestationsförmåga kan vara varierande, så att samma sak 
kan vara lätt en dag men svår en annan dag? 
 

  

31 … eleven har svårt att veta vart han/hon skall börja med en uppgift? 
 

  

32 … eleven tycker om att prova på nya saker och göra saker på ett nytt 
sätt? 
 

  



 

 

 

Bilaga 8 - Redogörelse för resultaten av chi-två testen enligt ordningen i resultatet. 

 

Fråga 2 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,195
a
 1 ,023   

Continuity Correction
b
 3,276 1 ,070   

Likelihood Ratio 4,198 1 ,040   

Fisher's Exact Test    ,044 ,044 

Linear-by-Linear Association 5,121 1 ,024   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Fråga 13 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 17,732
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,145 1 ,000   

Likelihood Ratio 16,361 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,475 1 ,000   

N of Valid Cases 69     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,41. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Fråga 15 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 36,849
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 29,978 1 ,000   

Likelihood Ratio 23,849 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 36,322 1 ,000   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fråga 28 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,865
a
 1 ,049   

Continuity Correction
b
 2,052 1 ,152   

Likelihood Ratio 3,037 1 ,081   

Fisher's Exact Test    ,084 ,084 

Linear-by-Linear Association 3,810 1 ,051   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,16. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Fråga 31 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,184
a
 1 ,139   

Continuity Correction
b
 1,139 1 ,286   

Likelihood Ratio 1,936 1 ,164   

Fisher's Exact Test    ,212 ,143 

Linear-by-Linear Association 2,153 1 ,142   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Fråga 3 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,203
a
 1 ,273   

Continuity Correction
b
 ,657 1 ,418   

Likelihood Ratio 1,197 1 ,274   

Fisher's Exact Test    ,391 ,209 

Linear-by-Linear Association 1,186 1 ,276   

N of Valid Cases 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,09. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



 

 

 

Fråga 16 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,982   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,982   

Fisher's Exact Test    1,000 ,633 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,982   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,97. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Fråga 24 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 16,801
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 11,981 1 ,001   

Likelihood Ratio 11,466 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,002 ,002 

Linear-by-Linear Association 16,561 1 ,000   

N of Valid Cases 70     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,79. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Fråga 25 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,308
a
 1 ,129   

Continuity Correction
b
 1,026 1 ,311   

Likelihood Ratio 2,088 1 ,148   

Fisher's Exact Test    ,155 ,155 

Linear-by-Linear Association 2,275 1 ,131   

N of Valid Cases 70     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



 

 

 

Fråga 30 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,150
a
 1 ,698   

Continuity Correction
b
 ,000 1 ,983   

Likelihood Ratio ,148 1 ,700   

Fisher's Exact Test    ,726 ,483 

Linear-by-Linear Association ,148 1 ,700   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,47. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Dyslexi 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,897
a
 1 ,343   

Continuity Correction
b
 ,014 1 ,906   

Likelihood Ratio ,693 1 ,405   

Fisher's Exact Test    ,370 ,370 

Linear-by-Linear Association ,885 1 ,347   

N of Valid Cases 70     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



 

 

 

 Bilaga 9 - Faktoranalys 

 


