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SAMMANFATTNING

Detta arbete handlar i första hand om hur en dyslexiutredning går till. Jag har genom
litteraturstudier och en fallstudie försökt besvara mina frågeställningar som rör
definition, symtom, utredningsprocessen med de professioner som ingår samt vad
testerna, som en elev får gå igenom innan en diagnos kan ställas, fokuserar kring.

Det finns väldigt många definitioner av dyslexi men jag har valt att presentera några
som både har likheter och skillnader. Vidare nämner jag olika symtom som är viktiga
att uppmärksamma hos elever samt möjliga orsaker till handikappet. Den största
delen i arbetet beskriver förloppet från remiss till diagnos, vilka delar som ingår i en
utredning och vad som är viktigt att undersöka för att få en helhetsbild av eleven och
kunna kartlägga svårigheternas karaktär och omfattning. I resultatdiskussionen
knyter jag sedan ihop teorin med hur det fungerar i praktiken.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Anledningen till att jag valde ämnet dyslexi är att jag, innan jag började
grundskollärarutbildningen, arbetade som elevassistent åt en pojke med dyslexi. Jag
var med under tiden han diagnostiserades och jag vill nu fördjupa mig i utredningens
förfarande, vilka tester som görs och vilka kriterier som skall uppfyllas för att få
diagnosen dyslexi.

Ordet dyslexi är sammansatt av två grekiska ord, dys som betyder svårigheter och
lexia som betyder ord. Dyslexi handlar alltså om svårigheter med ord (Høien &
Lundberg, 1997). Specifika läs- och skrivsvårigheter är en annan benämning på detta
fenomen men eftersom den titeln har samma innebörd som dyslexi så används oftast
den senare beteckningen dels för att den är kort och dels för att den bäst beskriver
vad problemen handlar om (Høien & Lundberg, 1997). Länge kallades dessa
svårigheter för ordblindhet men eftersom detta är en missvisande beteckning så har
den i stort sett övergetts. Uttrycket ordblindhet för tankarna till bristande synförmåga
men enligt forskning så spelar synproblem en ytterst liten roll. Nedsatt synförmåga är
inte orsak till dyslexi (Stadler, 1994; Gillberg & Ödman, 1994).

Jag tycker det är viktigt att lärare har kunskap om läs- och skrivsvårigheter så inte
någon elev går igenom skolan utan att få hjälp. Skolan måste uppmärksamma
problemet och göra allt för att hjälpa dessa individer. Varje år slutar alltför många
elever skolan utan att ha lärt sig läsa och skriva ordentligt. Det finns många sätt att
hjälpa dyslektiker att få en så bra skolgång som möjligt, därför är det nödvändigt att
lärare har kunskap och olika metoder att tillgå. I dagens samhälle uppmärksammas
fler och fler människor med läs- och skrivsvårigheter. Egentligen behöver det inte
vara så att antalet elever med svårigheter ökar utan det är samhällets krav som blir
större och större. Ett sådant krav är t.ex. att alla elever skall gå ut grundskolan med
godkänt i alla basämnen. Dessutom har intresset för dyslexiforskningen aktualiserats
och ny kunskap kring ämnet uppmärksammats.

Då många forskningsrapporter visar på att det i genomsnitt finns upp till tre elever
med dyslexi i varje klass (Madison, 1992) är det nödvändigt att skolan har goda
kunskaper kring vad läs- och skrivsvårigheter innebär. Detta för att kunna hjälpa
eleverna på bästa sätt till en dräglig skolgång. En elev som gång på gång misslyckas
ser sig själv som annorlunda och sämre än sina kamrater vilket skapar ett mycket
dåligt självförtroende. Det är det här självförtroendet skolan måste hjälpa eleven att
bygga upp genom att stötta och veta på vilket sätt man bäst hanterar situationen. En
lärare får inte blunda för en elevs svårigheter. Ju tidigare problemen upptäcks desto
tidigare kan resurser sättas in och eleven besparas onödigt lidande.
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1.2 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att tillägna mig kunskaper kring hur en
dyslexiutredning går till. Jag vill presentera några definitioner från olika forskare,
belysa symtom som kan förekomma samt hur en utredningsprocess går till i teorin
och i praktiken. Jag lägger störst vikt vid diagnostiseringen och vilka test som görs för
att kunna fastställa diagnosen dyslexi.

1.3 Problemformulering

1. Hur definieras dyslexi?  Olika forskare har arbetat fram sin egen definition av
läs- och skrivsvårigheter. Syftet är att presentera några definitioner och titta på
hur övergripande de är och hur de överensstämmer med varandra.

2. Vilka tecken kan tyda på dyslexi? För att uppmärksamma elever med specifika
svårigheter måste skolan vara medveten om de symtom som visar på ihållande
problem. Det är lätt att koppla dessa svårigheter till mognadsprocessen och tro att
det kommer att ordna sig ju äldre eleven blir. För att så tidigt som möjligt kunna
hjälpa en elev krävs kunskap kring de beteenden denne uppvisar.

3. Var görs en dyslexiutredning och vilka professioner ingår? Syftet med min
tredje frågeställning är att ta reda på vart skolan kan vända sig då man inte lyckas
reda ut problemet på plats samt att se vilka olika professioner som tar sig an
eleven och vilket område var och en koncentrerar sig kring.

4. Hur förlöper utredningsprocessen? Under en diagnostisering genomgår eleven
olika test med olika professioner. Jag vill ta reda på hur utredningen går till, vad
som händer när en elev kommer till utredning och hur arbetet fungerar.

5. Vilka tester får en elev gå igenom innan en diagnos kan ställas? Slutligen vill
jag undersöka vad som testas hos en elev, d.v.s. vilka olika test som används,
vad de mäter och hur de kan påvisa dyslexi. Jag vill med detta belysa vilka
aspekter utredarna fokuserar sig kring och hur de kan avgöra om en elev har
handikappet dyslexi eller inte.
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2. METOD

2.1 Metodval

Jag har valt att lägga upp mitt arbete utifrån litteraturstudier och en fallstudie, detta
för att få både en teoretisk syn på diagnostisering av dyslektiker och hur det fungerar
i praktiken. Litteraturstudien och fallstudien har jag sedan valt att sammanställa
under rubriken restultat eftersom de båda besvarar de frågeställningar jag
presenterat under problemformulering. Dyslexi är ett mycket aktuellt ämne idag så
det finns en hel del litteratur att välja på och jag har koncentrerat mig på att till största
delen finna litteratur som skrivits under 1990-talet och av olika forskare för att få ett
så brett perspektiv som möjligt.

För att ta reda på hur en utredning av dyslexi går till i praktiken har jag valt att
undersöka hur de gör på Ekhaga resursenhet som tillhör Linköpings landstings barn-
och ungdomshabilitering. Där intervjuade jag en psykolog samt gjorde en
telefonintervju med en logoped.

2.2 Urval

Litteraturen jag har valt har förekommit under min utbildning och i examensarbeten
jag har läst. Jag har även använt mig av universitetets biblioteksregister samt
litteratur jag blivit rekommenderad av min handledare, studiekamrater och personal
på Ekhaga.

Att jag valde att studera hur utredningsförloppet går till på Ekhaga beror på att det är
en lokal enhet och den enda i Linköping som utreder elevers läs- och
skrivsvårigheter. Jag kunde ha valt att intervjua fler enheter runt om i Sverige men för
att begränsa arbetet valde jag att beskriva hur en diagnostisering går till rent
teoretiskt och jämföra med hur det fungerar i praktiken.

2.3 Genomförande

När jag började arbeta med mitt examensarbete läste jag först den litteratur jag
kommit över eftersom jag ville vara förberedd med att ha läst in mig på ämnet innan
jag gjorde fallstudien.

När jag sedan kontaktade Ekhaga dröjde det några dagar innan jag fick svar
eftersom de var ganska upptagna med utredningar. Det var en utav psykologerna där
som ringde upp mig och dagen därpå fick jag komma dit och intervjua henne under
drygt en timme. Eftersom jag fick komma dit med så kort varsel lyckades jag inte få
tillgång till en bandspelare utan fick anteckna under hela intervjun.

Intervjun gick till så att jag bad psykologen berätta om hur de går till väga på Ekhaga
när de utreder elever och vilka tester de använder sig av. Jag hade inte ställt upp
några speciella intervjufrågor i förväg bara skrivit ner några viktiga punkter jag ville få
svar på så att jag kunde ställa följdfrågor. Mina punkter gällde vilken definition de
använder sig av på Ekhaga, vilka professioner som ingår i en utredning och vilka
aspekter de tittar på. Vidare ville jag veta vilka test eleven får utföra, om
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intelligenskvoten spelar någon roll vid diagnostisering samt hur de förhåller sig till
miljöfaktorer och tveksamma fall.

Efter intervjun med psykologen ville jag veta mer om de test som används för att
kartlägga en elevs språkliga medvetenhet samt läs- och skrivförmåga. Eftersom det
är logopeden som håller i den delen av utredningen så fick jag vända mig till henne.
Den psykolog jag pratat med hjälpte mig med att kontakta logopeden men jag fick till
svar att hon inte hade tid att träffa mig, däremot fick jag tips om en rapport från
Göteborgs universitet som innehåller de test Ekhaga använder sig av. Efter samtal
med min handledare tog jag kontakt med psykologen igen och frågade om jag kunde
få logopedens telefonnummer vilket gick bra. När jag äntligen fick kontakt med
logopeden kunde jag få ställa några frågor per telefon. Hon berättade kort om några
olika test hon använder sig av men poängterade att hon skräddarsyr testen efter
varje elevs förutsättningar och behov.

Eftersom intervjuerna var mer av samtalskaraktär så kommer fallstudien att beskrivas
i löpande text. Jag har sammanställt psykologens och logopedens berättelser till en
för att få en sammanhängande helhetsbild över utredningsprocessen på Ekhaga. Jag
har använt mig mestadels av intervjun jag gjorde med psykologen då det gäller själva
utredningsförfarandet. De uppgifter logopeden bidrog med rörde till största delen de
tester som Ekhaga använder sig av.



- 5 -

3. RESULTAT

3.1 Litteraturstudie

Dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter som det även kallas, är ett vanligt
handikapp i dagens samhälle. I mitten av 1900-talet började kunskaper kring dyslexi
utvecklas, trots att det varit känt redan i slutet av 1800-talet. Metoder för läs- och
skrivinlärning började utarbetas för de ”ordblinda” eleverna, som de då kallades.
Under 1970-80-talet stannade utvecklingen av då svårigheterna istället ansågs bero
på sociala och emotionella problem eller dålig undervisning. Under 1990-talet ökade
intresset för dyslexi och forskningen har återupptagits vilket medfört stora framsteg i
kunskapsutvecklingen kring handikappet. Sedan 1990 är dyslexi officiellt erkänt som
handikapp (Gillberg & Ödman, 1994).

Ungefär 5-10% av alla skolbarn har dyslexi och jämförs pojkar och flickor är det tre till
fyra gånger så många pojkar som flickor som har dyslexi. En teori angående den
ojämna fördelningen är att de tysta och stillsamma flickorna med svårigheter inte
uppmärksammas på samma sätt som pojkar som oftast är mer framåt i sitt
uppträdande. Många flickor hamnar alltså utanför statistiken (Stadler, 1994).

Att en individ har läs- och skrivsvårigheter behöver inte betyda att det nödvändigtvis
måste vara dyslexi. Orsaker till svårigheterna kan finnas hos eleven själv och i
dennes vardag. Sådana orsaker kan vara viljan, syn, hörsel, tal, intellekt, svåra
hemförhållanden och skolsituationen (Madison i Madison & Johansson, 1998).

3.1.1 Definitioner

Talas det om specifika läs- och skrivsvårigheter förstår alla vad det är men inte
många vet vilka kriterier som krävs för att en individ ska anses ha dessa problem.
Olika forskare definierar specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på lite olika sätt.
En definition som Madison (1988, s.13) tar upp är den som forskare inom World
Federation of Neurology upprättat:

En störning som tar sig uttryck i svårigheter att lära sig läsa trots undervisning av traditionellt
slag, tillräcklig intelligens och erforderliga sociokulturella resurser. Störningen beror på
grundläggande brister i uppfattningsförmåga och är ofta ärftligt betingad.

Ester Stadler (1994) skriver att även om en individ har svårt för att läsa och skriva
behöver det inte betyda att denne har dyslexi. Orsaken till läs- och skrivsvårigheter har
i många fall en naturlig förklaring. Svår syn- eller hörselskada, otillräcklig undervisning
eller svag intelligens kan vara faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen. I de
fallen där orsaken är helt oförklarlig anses en individ ha dyslexi. Läs- och
skrivsvårigheter innefattar även tillfälliga problem oberoende av hur de uppkommit,
däremot har specifika läs- och skrivsvårigheter samma innebörd som dyslexi. Den
definition Stadler presenterar är följande:

Den som har dyslexi har till synes oförklarliga svårigheter med skriftspråket, dvs att göra en
koppling mellan det talade språket och de skrivna symbolerna, bokstäverna och orden. Dyslexi
är den internationella benämningen på svårartade och långvariga läs- och skrivsvårigheter.
(1994, s. 9)
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Enligt den här definitionen av dyslexi så kräver man att individen skall ha ”tillräcklig
intelligens”. En elev som har svårt att lära sig läsa trots hög intelligens
uppmärksammas ofta extra eftersom det förväntas att en högt begåvad elev skall ha
lätt för att tillägna sig läsfärdigheten. Det har genom forskning visat sig att den första
läsinlärningen har ganska lite med intelligensnivån att göra. Enligt undersökningar
gällande sambandet mellan intelligens och läskunnighet i de första klasserna finns
alla intelligensnivåer representerade bland svaga läsare. Det är svårt att dra en klar
gräns för vad som skiljer en dyslektiker från en svag läsare. Att ha dyslexi innebär att
man har stora problem med att ta till sig normal läsfärdighet. Läsning, som består av
både ordavkodning och förståelse, är ett stort problem för en dyslektiker då denne
har allvarliga och ihållande problem med att utveckla säker ordavkodning, vilket
krävs för att bli en god läsare. Samhället ställer vissa krav på läsfärdigheten och de
som inte kan uppnå den nivån betraktas som dyslektiker (Høien & Lundberg, 1997).
Høiens och Lundbergs (1997, s. 20-21 ) definition av dyslexi lyder:

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att
uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram
genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man
kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att
störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna
finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder.

Enligt den här definitionen förekommer dyslexi på alla intelligensnivåer. För att få
diagnosen dyslexi krävs inte att man har hög intelligens och svårigheter med läsning
och skrivning, utan även lågt begåvade elever, elever med sensoriska handikapp
eller emotionella störningar kan ha dyslexi.

3.1.2 Symtom

Ett ensamt yttre tecken kan aldrig avgöra om en individ har dyslexi. För att kunna
ställa den diagnosen krävs att vissa symtom tillsammans bildar ett mönster. När det
gäller dyslexi är gränserna väldigt flytande. Några bestämda mått är svårt att sätta
upp då problemen varierar ganska mycket från individ till individ. Däremot är det
gemensamt för dyslektiker att det är avkodningen de har problem med, inte
förståelsen, samt att problemen är långvariga och svåra att övervinna (Høien &
Lundberg, 1997; Stadler, 1994).

Svårigheterna med läsning och skrivning kan variera alltifrån att komma ihåg hur
bokstäver och ord ser ut till fonologiska problem, d.v.s. att komma ihåg och binda
samman ordens ljud. Just svårigheten att i rätt ordning förknippa rätt bokstav med
rätt ljud är ett tydligt kännetecken på dyslexi. Dyslektiker har problem med att ta till
sig nya ord, att komma ihåg och känna igen dem. En del har även ett långsamt
taltempo med diffust uttal. Høien och Lundberg (1997) tar upp några exempel på hur
detta kan komma till uttryck. Dyslektikern har svårigheter i att:

• segmentera ord i fonem (enskilda språkljud)
• kvarhålla språkligt material i korttidsminnet
• upprepa långa nonsensord
• läsa och skriva nonsensord
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• snabbt sätta namn på bilder, färger och siffror
• klara ordlekar där utbyte eller manipulering av språkljud ingår

Stadler (1994) nämner också en del symtom som uppträder hos dyslektiker.
Kännetecken vid läsning kan vara att de:

• läser långsamt, lågmält, trevande, hackigt och ibland otydligt
• läser för fort och gissar
• stannar upp och läser om
• utelämnar eller läser fel på småord  och ändelser
• lägger till eller kastar om bokstäver så nya ord bildas
• vänder på hela ord
• tar med tidigare ljud i samma ord, t.ex. skrattade – skrattatade
• brister i läsförståelsen till följd av långsam avkodning
• helst inte läser högt när andra hör på

När det gäller skrivning kan stavfelen vara av olika karaktär. En del använder sig av
den ortografiska strategin, d.v.s. de kommer ihåg hur orden ser ut, ordets grafemiska
form, medan andra lyssnar sig fram till stavningen genom att dela upp ordet i
stavelser och ljud, fonem. Stavningen blir då oftast alltför ljudenlig. För att stava rätt
krävs att man använder både den ortografiska och fonologiska strategin eftersom
stavningen inte alltid är ljudenlig. Stavningen hos dyslektiker kan kännetecknas av
osäkerhet på bokstävers form och ljud, spegelvändning av bokstäver och siffror,
omkastning av konsonanter samt utelämnande av vokaler och ändelser. Att prickar
och ringar glöms bort förekommer ofta men även en dålig handstil är vanligt kanske
p.g.a. brister i motoriken eller rent av för att dölja stavfelen (Stadler, 1994).

Høien och Lundberg (1997) delar upp symtomen vid dyslexi i några olika grupper;
primära symtom, sekundära symtom, relaterade grundproblem samt slumpmässiga
symtom. Problem med ordavkodning och rättskrivning tillhör de primära symtomen.
En svaghet i det fonologiska systemet kan ligga till grund för dessa symtom. De
sekundära symtomen kan vara dålig läsförståelse, problem med matematik, dåligt
självförtroende, socioemotionella anpassnings- och beteendeproblem samt oregel-
bundna ögonrörelser. Till de relaterade grundproblemen hör problem med korttids-
minnet, benämningssvårigheter, dålig artikulation, försenad språkutveckling, dålig
motorik, uppmärksamhetsproblem, koncentrationssvårigheter samt sekvenserings-
svårigheter. Slumpmässiga symtom är sådana som förekommer med lika stor
sannolikhet bland normalläsare. Dessa kan vara vänsterhänthet och sinnesdefekter
som synproblem och problem med visuell och auditiv perception. De slumpmässiga
problemen definieras visserligen inte som dyslexi men kan lika väl förorsaka
lässvårigheter.

3.1.3 Olika typer av dyslexi

Johnsen och Myklebust (i Høien & Lundberg, 1997) föreslog i slutet av 60-talet att
dyslexi skulle delas in i två grupper: auditiv dyslexi och visuell dyslexi. Auditiv dyslexi
betyder att man har svårigheter med att skilja mellan de språkljud som liknar
varandra samt svårigheter med ljudbindningen. Vanligt är också att auditiva
dyslektiker har försenad språkutveckling. Skrivningen hos den här gruppen
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dyslektiker kännetecknas av alla fonologiska stavfel. Med visuell dyslexi menas
svårigheter i att uppfatta, tolka och minnas bokstäver och ordbilder. Bokstäver som
liknar varandra visuellt blandas ihop och även formlika ord förväxlas. Helordsläsning
är ett problem och läsaren ljudar fortfarande efter lång tids läserfarenhet. När det
gäller skrivningen hos visuella dyslektiker så är stavfelen av ortografisk karaktär, de
skriver alltså orden på ett fonologiskt acceptabelt sätt (Høien & Lundberg, 1997).

Gillberg och Ödman (1994) presenterar tre typer av dyslexi, fonologisk dyslexi,
visuell dyslexi och blandad dyslexi. Den fonologiska dyslexin kan liknas vid auditiv
dyslexi och yttrar sig i att eleven har svårigheter med att skilja på bokstäver som är
ljudmässigt besläktade, så som b-p, d-t och k-g. Gillberg och Ödmans definition av
visuell dyslexi överensstämmer med Johnsens och Myklebusts (i Høien & Lundberg,
1997) benämning medan den blandade dyslexin innebär en kombination av
fonologisk störning och visuella svårigheter.

3.1.4 Orsaker

Tre olika faktorer som konstaterats att de inte  är orsaker till dyslexi är intellektuell
efterblivenhet, avsaknad av social och kulturell stimulans samt emotionella störningar
(Madison, 1992). Forskare idag är ganska överens om att dyslexi beror på en liten
neurologisk avvikelse som oftast är ärftligt betingad. I hjärnan finns särskilda
kopplingsstationer för läsning och skrivning och forskning visar på att dyslexi beror
på en speciell svaghet i dessa kopplingsstationer, utan att det påverkar intelligensen
på ett negativt sätt. Men handikappet är inte bara beroende av arv utan även av
miljön. Däremot har det genom forskning och erfarenhet visat sig att dyslexi
förekommer mer inom vissa familjer än andra (Ericson, 1996; Stadler, 1994). Att
dyslexi skulle orsakas av sociala faktorer har visserligen inte bevisats. Sociala
orsaker, så som problem i hemmet kan förorsaka att en elev har svårt att anpassa
sig till skolmiljön och följden blir då dåliga prestationer och beteendeproblem. Andra
problem i skolsituationen kan t ex bero på att eleven kommer från en språkfattig miljö
eller har psykiska besvär (Frisk, 1996).

Det är fortfarande oklart vad som ärvs i de ärftliga dyslexifallen. En teori är att det är
bristerna i den fonologiska kompetensen som går i arv. Andra faktorer som kan bidra
till dyslexi är hjärnskada som en följd av t.ex. hjärninflammation samt en kombination
av ärftlighet och ogynnsamma förhållanden i samband med en graviditet (Gillberg &
Ödman, 1994). Efter studier av hjärnans uppbyggnad har det konstaterats att
dyslektiker saknar skillnaden i symmetrin mellan höger och vänster hjärnhalva i
planum temporale, som är den del i hjärnan som har stor betydelse för
språkutvecklingen och förnimmelse av talet. Normalt sett är planum temporale mer
utvecklad i den vänstra hjärnhalvan än i den högra men hos dyslektiker har det alltså
visat sig att planum i höger hjärnhalva är lika stor som vänster som inte utvecklats
normalt (Frisk, 1996).

En elev med specifika läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt med att kunna
koordinera ögonrörelserna (Larsen, 1990). Ögonrörelserna hos en dyslektiker skiljer
sig från en normalläsares så till vida att fixeringen hos dyslektikerna varar längre,
antalet fixeringar är fler, saccaderna, d.v.s. blickens förflyttning till nästa fixering, är
osystematiska och kortare samt att flera tillbakahopp i texten förekommer (Høien &
Lundberg, 1997). Vid en fixation uppfattar en svag läsare bara stavelser eller enstaka
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bokstäver, vilket ofta medför att denne ständigt kastar om bokstäver. Ögonrörelserna
är ryckiga eftersom den svaga läsaren går tillbaka i texten, gör regressioner medan
de hos en tränad läsare rör sig kontinuerligt över texten, från vänster till höger
(Madison, 1988). Har en elev svårigheter med att röra ögonen automatiskt får denne
svårt att förstå sammanhanget i texten eftersom orden läses om ofta vilket medför att
även läshastigheten blir långsam (Gustafsson & Hugoh, 1990). Många forskare tror
däremot att ögonrörelserna inte är den egentliga orsaken till dyslexi eftersom det
finns många goda läsare med störningar när det gäller ögonrörelserna (Høien &
Lundberg, 1997).

3.1.5 Diagnostisering

Vid testning och bedömning av dyslexi bör det egentligen finnas tillräcklig kompetens
på skolan. Även en medicinsk undersökning är viktig vilket skolhälsovården borde
kunna genomföra. När resurserna och kompetensen på skolan inte räcker till måste
det i samhället finnas en annan institution som kan testa och diagnostisera elever.
Här i landet har en hel del neuropsykiatriska verksamheter upprättats för både barn
och vuxna men även barn- och ungdomshabiliteringen bedriver utredningar (Gillberg
& Ödman, 1994).

När en utredning av en elev görs måste hänsyn tas till många olika aspekter. Det är
inte bara läs- och skrivförmågan som skall testas utan även elevens alla förmågor
och totala situation. Detta för att bygga upp en helhetssyn kring eleven och inte bara
utgå från skolsituationen. För att kunna ställa en rättvis diagnos måste olika metoder
användas vid en utredning. Vid kartläggningen av läs- och skrivsvårigheterna
används prov som mäter olika delar av läs- och skrivförmågan för att ta reda på vari
svårigheterna består. Även intelligenstest ingår samt andra psykologisk-pedagogiska
och medicinska undersökningar. När kartläggningen är klar tar man reda på
bakgrunden till problemet eftersom det inte alltid rör sig om dyslexi då svårigheterna
kan bero på andra faktorer. Alla tester samt en undersökning av sociala och
känslomässiga förhållanden, som bör ingå i en utredning, ligger till grund för en
bedömning av svårighetens grad, orsaksbakgrund och behandlingsalternativ
(Stadler, 1994).

Stadler (1994) delar in en utredning i fyra olika delar som bör ingå:

• kartläggning av symtom och aktuell situation; syftet är att lära känna eleven och
försöka förstå denne utifrån olika aspekter. Här bör följande delar ingå: prövning
av språkliga färdigheter och förmågor, intelligensmätning, observation av
arbetssätt, självbild och självförtroende, intressen, sociala och emotionella
faktorer, medicinsk undersökning samt notera handpreferens och ärftlighet.

• analys och tolkning av kartläggningens resultat; kartläggningen granskas och
bedöms utifrån elevens omvärldssituation för att skapa en helhet kring dennes
svårigheter.

• diagnostisering, sammanfattande beskrivning av problem och stödbehov;
kortfattad beskrivning av symtomen och bakgrunden till dem. Diagnosen skall
även innehålla noggrann beskrivning av svårigheternas art och grad för att kunna
utarbeta ett åtgärdsprogram.
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• utarbetande av åtgärdsprogram; viktiga aspekter att ta hänsyn till är vilka
möjligheter till hjälp som finns att tillgå, lägga uppgifterna på rätt nivå, lagom
långa arbetspass, hur motivation skall skapas o.s.v. Ett åtgärdsprogram bör
innehålla datum då programmet fastställdes, vilka personer som är inblandade,
huvudansvarige för utredningen, elevens svårigheter, mål med åtgärderna, hur
målen skall uppfyllas, huvudansvarige för åtgärderna, när utvärderingen skall
göras och datum för återträff.

Vid en utredning ingår olika delar utförda av olika professioner för att få en
helhetssyn av eleven. De olika delarna som ingår är pedagogisk och psykologisk
utredning, språkutredning samt medicinsk och motorisk bedömning (Jacobson,
1996).

Psykologens huvudsakliga uppgift vid en utredning är inte bara att genomföra
psykologiska test utan även samordna utredningen och behandling utifrån ett
helhetsperspektiv på barnet. För att få en helhetssyn på eleven tar man exempelvis
reda på ålder, mognad, skolförhållanden, omgivningens inställning, elevens
medvetenhet och accepterande av sina svårigheter, problemens art och grad. I den
psykologiska undersökningen ingår områden som kognitiva funktioner,
personlighetsfaktorer, språkutveckling och neuropsykologiska faktorer såsom
psykomotoriska, auditiva, visuella funktioner och uppmärksamhetsfaktorer. De
kognitiva funktionerna innebär logiskt tänkande, minnesfunktioner, spatial förmåga,
perception och begreppsbildning. Personlighetsfaktorer som uppmärksammas är
impulsivitet, noggrannhet, psykiskt välmående samt självbild. (Jacobson, 1996).

I helhetsbedömningen ingår även en medicinsk utredning som bör omfatta
neurologisk undersökning som görs av en barnläkare och en motorisk undersökning
som oftast görs av en erfaren barnsjukgymnast. I en medicinsk bedömning
undersöks den motoriska funktionen i relation till allmän utvecklingsnivå, man tittar på
sidoskillnader, vilken sida eleven spontant föredrar och är bäst på och om eleven har
medrörelser, d.v.s. rör fler kroppsdelar än nödvändigt. Vidare undersöks koordina-
tionssvårigheter och sensoriska störningar, om känselförmågan är nedsatt. Man tittar
även på om de motoriska prestationerna är jämna i förhållande till varandra, om
eleven är duktig grovmotoriskt men har svårigheter med finmotoriken. Val av
motoriskt test bestäms givetvis av vad man vill veta om eleven (Price, 1996).

För att kunna avgöra om en elev har dyslexi eller inte krävs en omfattande
kartläggning av svårigheternas karaktär och omfattning. Ålder/årskurs, begåvning
och språk är tre kriterier som ofta används för en dyslexidiagnos. Det första kriteriet
gäller då eleven ligger ca två år efter sina jämnåriga kamrater i läs- och skrivtest.
Detta är inte helt pålitligt då en elev kan vara mycket sen i sin mognadsprocess, ha
bristande färdighetsövning p.g.a. sjukdom eller sociala omständigheter. Enligt
Johnsen (1996) kan dyslexi vara orsak till problemen då en elev, trots minst
genomsnittlig begåvning inte lärt sig läsa och skriva i samma takt som jämnåriga
elever, men det är viktigt att eleven får en professionell bedömning innan diagnosen
ställs. Det tredje kriteriet är det väsentligaste. För att kunna lära sig läsa och använda
symboler krävs att man behärskar det talade språket. Har eleven normalt tal, normalt
ordförråd och normal uttrycksförmåga men ändå problem med att lära sig läsa och
skriva kan man misstänka diagnosen dyslexi. Oftast gäller samtliga tre kriterier för en
elev med dyslexi (Johnsen, 1996). Men att vara dyslektiker behöver egentligen inte
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betyda att man uppfyller någon av dessa kriterier. En elev med läs- och
skrivsvårigheter som dessutom ligger på en låg begåvningsnivå men visar samma
tecken på dyslexi som en normalbegåvad elev borde också kunna få diagnosen
dyslexi. Enligt forskning finns det inget som tyder på att en elev inte skall kunna ha
flera problem samtidigt (Stanovich, 1996; Gustafson, 2000).

3.1.6 Tester

För att kunna kartlägga en elevs läs- och skrivsvårigheter bör den språkliga
medvetenheten, läsförmågan och skriv- och stavningsförmågan testas (Carlström,
1996). Det finns en rad olika test som bedömer en elevs färdigheter.

3.1.6.1 Språklig medvetenhet    

Språklig medvetenhet har betydelse för hur vi lär oss läsa och skriva. Detta testas
genom att eleven får t.ex. segmentera ord i stavelser och fonem, ta bort ljud i ord och
höra vilket nytt ord som bildas. Att sammanföra ljud till ord samt att identifiera ljud i
början och i slutet av ord är andra exempel på hur den språkliga medvetenheten kan
prövas. Språklig medvetenhet delas in i fem olika undergrupper; fonologisk med-
vetenhet, morfologisk medvetenhet, semantisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet
samt pragmatisk förmåga (Carlström, 1996).

För att kunna förstå att bokstäver motsvaras av språkljud krävs att eleven vet att ord
består av ljud och kan lyssna ut i vilken ordning ljuden kommer i ett ord. Detta kallas
fonologisk medvetenhet. Med morfologisk medvetenhet menas att eleven förstår hur
ord är sammansatta av olika delar, hur ord böjs och hur dessa delar påverkar
betydelsen av ordet. Morfem är de minsta betydelsebärande enheterna i språket och
har betydelse vid läsförståelsen och för att kunna stava ord rätt. Då en elev är
semantiskt medveten har denne, med hjälp av ett sammanhang, fått grepp om
betydelsen av ord och meningar (Carlström, 1996).

Att vara syntaktisk medveten betyder att en elev kan sätta samman ord till satser,
denne har kunskap om vilka regler som finns i språket, hur satsen ingår i en större
textmassa och veta vilken typ av ord som ingår i en större textmassa. Pragmatisk
förmåga kallas kunskapen om hur ord och uttryck brukar användas på olika sätt i
språket (Carlström, 1996).

1984 utkom ett test för att kartlägga den språkliga medvetenheten hos
lågstadieelever. Testet, som beskrivs av både Carlström (1996) och Pehrsson och
Sahlström (1999), kallas UMESOL, som står för Umeå metalingvistiska skriv- och
läsmaterial. Den fonologiska delen testar elevens förmåga till ljudsegmentering
(räkna antalet ljud i ett ord), ljudsyntes (dra samman ljud till ord), positionsanalys
(avgöra var i ord ett visst ljud finns) och segmentsubtraktion (ta bort delar i ord).
Exempel på övningar som kan stimulera utvecklingen av fonologisk medvetenhet
finns också med. Nio år senare, 1993, utkom logopederna Eva Magnusson och
Kerstin Nauclér med ett test, ”Bedömning av språklig medvetenhet”. Testet innehåller
rimigenkänning, fonemidentifiering, stavelsesegmentering, fonemsegmentering,
fonemdeletion (ta bort ljud i ord) och metateser (omkastning av språkljud i ett ord).
Eleven får även i uppgift att bedöma om meningar är syntaktiskt/morfologiskt riktiga
eller ej, samt att rätta till de felaktiga (Carlström, 1996; Pehrsson & Sahlström, 1999).
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Ett tredje test är ”Fonolek” som används i grupp för att bedöma den fonologiska
medvetenheten. Testet ger en uppfattning om elevens förmåga att utföra den
abstraktion som läsinlärningen kräver. Testets olika delar består av ljudseg-
mentering, lyssna ut initialt ljud, d.v.s. begynnelsebokstaven i ett ord, samt ljudsyntes
(Carlström, 1996; Pehrsson & Sahlström, 1999).

3.1.6.2 Läsförmågan

Läsprocessen består av avkodning och förståelse. För att bli en bra läsare måste
avkodningen automatiseras. Så länge den inte automatiserats får läsaren lägga allt
för mycket energi på avkodningen och förståelsen blir lidande. Vid avkodningen
används två olika strategier, den ortografiska och den fonologiska. Med den
ortografiska menas att ordet avkodas direkt, en bild av ordet finns i minnet. Vid
fonologisk avkodning läses ordet i mindre delar såsom bokstäver, stavelser eller
morfem som sedan binds till en helhet. För att kunna förstå helheten av en text krävs
bra avkodningsförmåga (Carlström, 1996).

När läsförmågan skall kartläggas prövas elevens färdigheter i att känna till
sambandet tecken – språkljud och språkljud – tecken. Uppmärksamhet läggs på
elevens avkodningsstrategi vid läsning av enstaka ord, samt vilka ord eleven har
problem med men även hur lång tid avkodningen tar. För att testa den fonologiska
avkodningen får eleven läsa nonsensord, d.v.s. låtsasord som inte betyder
någonting. Avslutningsvis får eleven läsa en text. ”Ordkedjor” är ett test som
bedömer avkodningsförmåga/ordigenkänning och används oftast i grupp. Det består
av två deltest, ”Ordkedjor” ,som bedömer ordavkodningen, och ”Bokstavskedjor” som
visar på motorisk-perceptuell snabbhet. UMESOL, som jag nämnt tidigare, innehåller
delar som prövar elevens läsning genom bokstavsläsning, högläsning av ord,
förståelse vid tyst läsning, högläsning av text samt högläsning av reversibla ord
(Carlström, 1996).

3.1.6.3 Skriv- och stavningsförmåga

För att kunna skriva krävs att eleven är morfologiskt medveten, d.v.s. att kunna
segmentera ord i fonem och välja rätt bokstav för varje fonem. Vid rättstavning måste
man ha kunskap om ordets ljudstruktur och känna till ords släktskap (Carlström,
1996).

Kartläggningen av skriv- och stavningsförmåga bör innehålla testning av
segmenteringsförmågan (både stavelser och fonem), diktamen av fonem, diktamen
av ord, fritt skrivande samt skrivmotorik för att få en så fullständig bild som möjligt av
elevens förmåga när det gäller skrivning och stavning. Vid fri skrivning fås en
uppfattning om elevens förmåga att uttrycka sig på ett förståeligt sätt och dennes
grammatiska kunskaper.

Ett av de äldsta läs- och skrivtesten är DLS, Diagnosiska läs- och skrivprov, som
testar läsförståelse, ordförståelse, diktamen och avläsning (Carlström, 1996). Testet
innehåller visuella och auditiva prov samt diktamens- och avläsningsprov och
används främst på elever i år 1-3 (Pehrsson & Sahlström, 1999). 1983 utkom DLSM,
Diagnosiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet, som är en omkonstruktion av
DLS. DLSM består av fyra delar som testar elevens läsförståelse, läshastighet,
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ordförståelse samt stavning (Pehrsson & Sahlström, 1999). Vid användning av
materialet UMESOL kartläggs skrivfunktionerna genom avskrift, diktamen av
bokstäver, orddiktamen, och meningsdiktamen (Carlström, 1996).

3.1.7 Åtgärder

Dyslektiker behöver mer tid och mer träning och hjälp än andra barn. Därför har tidigare
observans och tidigare föräldrainsatser blivit allt viktigare. Att föräldrar samarbetar med sina barn
för ett bättre skolresultat har dessutom visat sig vara positivt genom att det tycks ha en
kontaktbevarande verkan som kommer båda parter tillgodo. (Johansson i Madison & Johansson,
1998, s. 28)

Läsinlärningen kommer aldrig av sig själv hos en dyslektiker, det spelar ingen roll hur
länge man väntar på att eleven skall mogna. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få
en diagnos ställd för att kunna upprätta ett åtgärdsprogram till den berörde. En elev
skall inte behöva misslyckas år efter år innan denne får hjälp (Madison & Johansson,
1998). Av ett åtgärdsprogram skall det framgå hur skolan tänker arbeta för att hjälpa
eleven med dennes svårigheter samt vilket ansvar de inblandade parterna har.
Viktigt är att utgå från en helhetsbild av elevens skolsituation och speciella behov
(Carlström, 1996). I Lpo 94 kan följande läsas på s. 12:

Alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka för att göra
skolan till en god miljö för lärande.

För att ett åtgärdsprogram skall fungera fullt ut krävs täta kontakter mellan skola och
föräldrar. Det är av stor vikt att föräldrarna får veta hur skolan tänker stödja eleven,
vilka krav som ställs och hur de själva kan medverka och hjälpa sitt barn. Skolan bör
informera föräldrarna om de mål som ställts upp för eleven och arbetets
tillvägagångssätt för att nå dessa mål (Madison, 1992). Ej att förglömma är hur viktigt
det är att även eleven själv får veta vad han behärskar, vad han ännu inte lärt sig och
varför (Carlström, 1996).

3.2 Fallstudie

Till Ekhaga resursenhet kommer de elever, som på sin skola, blivit testade av
specialpedagog och skolpsykolog utan att testen resulterat i svar på vilka problem
eleven har. Det är för det mesta skolpsykologen som skickar en remiss till Ekhaga
med det förekommer även att föräldrarna själva hör av sig. Då det är skolan som
betalar för utredningen måste ändå ärendet gå den vägen. När eleven sedan
kommer till Ekhaga för utredning utgår personalen från att denne har svårt i skolan,
inte att han/hon har dyslexi eftersom det många gånger kan vara andra orsaker som
resulterar i de svårigheter som förekommer. Det är viktig att se ur ett brett perspektiv
för att kunna finna andra orsaker som stör inlärningen ifall det visar sig att orsaken
inte är dyslexi.

Ekhagas upptagningsområde är hela Östergötlands län men det förekommer även
att de får ta emot barn från andra landsting kring Östergötland, men då gäller det
barn med grava kommunikationsproblem.
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3.2.1 Definition

Ekhaga utgår i största allmänhet från den svenska forskaren Lundbergs definition
som säger att elever som gått i skolan i ett visst antal år men ändå inte lärt sig läsa
och skriva trots normala förutsättningar uppvisar tecken på dyslexi (se även s. 6). Det
har alltså inte med försening i mognadsprocessen eller med intelligens att göra utan
det är en svaghet i det fonologiska systemet som ger en ihållande störning av
skriftspråksavkodningen  (Høien & Lundberg 1997).

3.2.2 Utredningsprocessen

På Ekhaga finns fyra olika professioner som ingår i en utredning, en psykolog, en
logoped, en sjukgymnast och en läkare. Dessa personer tittar på olika aspekter
under utredningens förlopp för att sedan prata sig samman till en helhet kring eleven
och dennes svårigheter. Tillsammans kartlägger de elevens lässtrategi, koncentra-
tionsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och uthållighet. För att kunna tränga ner i
elevens problem och hitta brister och titta på vilka fel de gör tar sig Ekhaga god tid
med varje elev. Eleven befinner sig på Ekhaga 5-6 dagar under en tvåveckorsperiod.
Första dagen är alltid måndagen i vecka 1 och sista är fredagen i vecka 2 då de
avslutar hela utredningen med ett slutsamtal där både eleven och dennes föräldrar är
med.

Eftersom Ekhaga inte har några förutfattade meningar kring en elevs svårigheter när
denne kommer dit börjar de alltid från ”scratch”, d.v.s. de håller alla dörrar öppna för
vad som kan ha orsakat elevens problem. Det behöver inte vara en defekt i hjärnan,
det kan lika gärna vara en miljöfaktor, något i elevens omvärld, som stör inlärningen.
Det första eleven får genomgå är ett begåvningstest, WISC (Wechsler Intelligence
Scale for Children), men inte för att bestämma intelligensnivån utan för att få ett
underlag för den allmänna kognitiva nivån eleven befinner sig på och vilka
förutsättningar eleven har för inlärning. Detta test görs av psykologen som tittar på
elevens kognitiva funktion, d v s förmågan att ta in information via sina sinnen, för att
sedan sålla ut väsentlig information och bearbeta den. Elevens nya kunskap blandas
med gammal kunskap och tankeprocessen skall utmynna i att eleven kan tillämpa sin
kunskap. Därefter skräddarsys test utifrån varje elev beroende på bl. a. ålder och läs-
och skrivförmåga. Ju äldre eleven är desto fler test finns det att välja på. Har inte
eleven kommit någonstans i läsutvecklingen används test som rör språkliga
svårigheter och fonologisk medvetenhet.

3.2.2.1 WISC

WISC är ett intelligenstest för barn och består av två olika delar, en icke-språklig
prestationsdel och språkligt laddad verbal del (Jacobson, 1996). De två delarna
består i sin tur av olika deltest som prövar elevens synuppfattning, uppmärksamhet,
språklig medvetenhet, arbetsminne och processhastighet. Exempel på övningar
(enligt psykolog på Ekhaga) är att kunna sätta ihop delar av en bild till en helhet,
säga vad bilder föreställer, upprepa ord och meningar, sifferrepetition, huvudräkning,
allmänbildningsfrågor och snabbhetstest. Detta test, men även andra intelligenstest,
har ifrågasatts av en del forskare (Siegel, 1992 och Stanovich, 1991 i Høien &
Lundberg 1997) då det anses innehålla uppgifter som är särskilt svåra för lässvaga
elever vilket medför att de inte kan prestera resultat som överensstämmer med deras
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egentliga begåvningsnivå. Detta medför en viss övervikt på elever med låg
intelligens.

När WISC-testet gjorts fås en profil fram utifrån resultaten. WISC-profilen måste
tolkas i sin helhet för att elevens svaga och starka sidor skall kunna fastställas.
Resultatet är betydelsefullt vid planering av åtgärdsprogram eftersom det ger
kunskaper kring de funktioner som eleven behöver arbeta med och utveckla
(Jacobson, 1996).

3.2.2.2 Övriga tester

Utifrån WISC-resultatet plockar sedan psykologen och logopeden ihop testmaterial
för fortsatt utredning av elevens svårigheter. I rapporten Kartläggning av läsning och
skrivning ur ett deltagarperspektiv av Anita Pehrsson och Eva Sahlström (Göteborgs
universitet, 1999) finns de tester som Ekhaga plockar av beskrivna.

Psykologens uppgift är att sammanställa elevens kognitiva kompetens gällande
uppmärksamhetsförmåga och visuella svårigheter samt arbetsminne och
processhastighet. Detta görs genom att tolka WISC-profilen som gjorts. För att få en
bakgrund till elevens problem utgår hon från föräldrarna och diskuterar med dem hur
det var innan eleven började skolan, t.ex. om denne hade sen språkutveckling, sen
mognad eller om dyslexi finns i släkten. Hon samtalar även med eleven själv kring
livet, skolan, upplevelser och kompisar för att få en så omfattande helhetsbild av
eleven och dess omvärld som möjligt.

Logopeden koncentrerar sig på elevens språkliga utveckling samt läs- och
skrivutvecklingen. Den språkliga medvetenheten testas genom att eleven får utföra
olika språktest som prövar olika sidor av språkförståelsen. Logopeden gör en
noggrann kartläggning av den fonologiska kompetensen hos eleven genom ordlekar
där eleven får byta ut ljud i ord, bestämma på vilken plats och i vilken ordning olika
ljud kommer, detta för att se om eleven kan hantera ljuden i ett ord. Eleven får även
läsa nonsensord och eftersom det är ord som denne aldrig hört eller sett förut måste
eleven förlita sig på sin fonologiska förmåga. För att kunna tillägna sig läsförståelsen
krävs språkförståelse. Språkförståelsen kartläggs genom att undersöka elevens
ordförråd, förståelse av det grammatiska språket samt om eleven förstår uttryck som
t.ex. ”lägga på ett kol”. Vidare testas språket genom att se hur snabbt eleven
organiserar ord. Eleven får i uppgift att på en minut räkna upp t.ex. så många djur,
ljud, bokstäver, ord, kroppsdelar o.s.v. denne kan. Benämning av olika saker som
finns på en bild på så kort tid som möjligt ingår också.

Ett vanligt testbatteri logopeden använder sig av är UMESOL där eleven får lyssna
efter ljud i ord, rimma och byta ut delar i ord. Här testas eleven förutsättningar för att
kunna ljuda. Ekhaga använder UMESOL i första hand på elever i år 1 och 2. Andra
test som ofta används är DLS och DLSM som innehåller ordavkodning, läsning av
löpande text, läsföståelse, ordkunskap, stavning samt prov på läshastigheten. LS,
som är ett testmaterial som används på elever i år 7-9, innehåller ord- och
textavkodning, diktamen och ordkunskap. Genom testresultaten finner logopeden
vilka avvikelser i språklig medvetenhet som förekommer hos eleven och bristerna i
läs- och skrivförståelsen. Tillsammans med WISC-resultaten ligger dessa test till
grund för åtgärdsplaneringen.
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Sjukgymnastens roll i utredningen är att kartlägga elevens motorik och koordinations-
förmåga och titta på hur elevens motoriska planering fungerar. Handskickligheten
testas för att avgöra vilken hand eleven föredrar. Bollövningar ingår för att pröva
bollsinnet liksom olika balansövningar för att mäta elevens kontroll över sin egen
kropp.

Läkaren utför en neurologisk bedömning genom en vanlig barnundersökning där t.ex.
reflexer och rörelser testas. Även sidoskillnader uppmärksammas så att eventuell
hjärnskada skall kunna uteslutas.

3.2.3 Diagnosen

När sedan en diagnos skall ställas pratar de fyra professionerna sig samman. De
utgår från alla undersökningar, testresultat och samtal, väger ihop all information
kring eleven och diskuterar vilket problem som väger tyngst samt vari elevens
svårigheter ligger och hur omfattande de är. Diagnosen i sig är inte det viktigaste
anser Ekhaga, det viktiga är att ta reda på elevens olika funktioner. Finns osäkra fall
är Ekhaga mycket försiktiga med att diagnostisera yngre elever. I stället konstaterar
de att eleven har läs- och skrivsvårigheter men inte dyslexi.

Ekhaga skiljer på ortografisk och fonologisk dyslexi. Ortografisk dyslexi innebär att
eleven ljudar minsta lilla ord medan fonologisk dyslexi kännetecknas av svårigheter i
att känna igen ljud, kopplingen mellan fonem och grafem.

Sista dagen av utredningen har Ekhaga ett slutsamtal med eleven och dennes
föräldrar. De beskriver elevens olika funktioner, starka och svaga sidor samt ger
föräldrarna tips hur de kan hjälpa sitt barn på bästa sätt.

3.2.4 Åtgärder

När utredningen är klar och elevens svårigheter är kartlagda lägger Ekhaga,
tillsammans med skolan och föräldrarna, upp ett åtgärdsprogram. De beslutar vad
barnet behöver lästräna på och ger förslag på en lagom nivå samt bra texter.
Dataprogram är något som Ekhaga förordar. Det finns många bra och pedagogiska
program som passar elever med dyslexi.

Ett slutligt råd från Ekhaga är att ta tag i den språkliga medvetenheten, på skolnivå,
så tidigt som möjligt. En elevs svårigheter kan vara omognad men det kan också
vara ett handikapp. Resonera öppet och klokt med föräldrar för komma fram till hur ni
skall hjälpa och göra skolgången så bra som möjligt för deras barn. Ju längre man
väntar med att kontrollera en elevs svårigheter desto tuffare blir det för eleven i
skolan.
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4. RESULTATDISKUSSION

I min resultatdiskussion utgår jag från mina frågeställningar, som ligger till grund för
arbetet. Jag gör en sammanfattning under varje frågeställning för att knyta ihop teori
med praktik samtidigt som jag lägger in egna åsikter.

Hur definieras dyslexi?

Definitionerna av dyslexi är nästan lika många som det finns forskare. Det verkar
vara svårt att exakt kunna säga vad dyslexi är för något så därför kan det också bli
problemartat när en diagnos skall ställas. Svårigheten ligger i att kunna skilja mellan
dyslexi och övriga läs- och skrivsvårigheter, speciellt hos yngre elever som
fortfarande befinner sig i mognadsfasen. De definitioner jag valt att presentera har
vissa likheter men även skillnader. Høiens och Lundbergs (1997) definition är mer
omfattande än de övriga två som inte säger speciellt mycket mer än att dyslexi rör sig
om långvariga svårigheter i avkodning och att det ofta återfinns i släkten. Forskarna
är överens om att dyslexi är en ärftligt betingad och långvarig störning som har med
kopplingen mellan det skrivna ordet och avkodningen att göra. Däremot råder
skillnader i om intelligensnivån spelar någon roll. Høien och Lundberg (1997) anser
att även elever med låg begåvningsnivå kan vara dyslektiker. Stadler (1994) nämner
svag intelligens som naturlig förklaring till läs- och skrivsvårigheter men
intelligensnivån skall väl egentligen inte spela någon roll så länge eleven uppvisar de
tecken som tyder på dyslexi. Stanovich (1996) menar att elever kan ha flera olika
svårigheter samtidigt vilket jag tycker verkar vara mycket rimligt. Johnsen (1996)
liksom Stadler (1994) skriver istället att dyslexi föreligger då eleven trots normala
sinnesfunktioner och normal intelligens har problem med att lära sig läsa och skriva.

Spelar verkligen intelligensen någon roll när det gäller dyslexi? Varför skall inte en
lågbegåvad elev kunna få den diagnosen? I den definition Madison (1988)
presenterar krävs tillräcklig intelligens för diagnosen dyslexi men jag föredrar Høiens
och Lundbergs definition eftersom jag tycker de gör en subjektiv bedömning av
problemet, vilket betyder att dyslexi återfinns på alla intelligensnivåer. Ekhaga
resursenhet förhåller sig också subjektiva när de ställer en diagnos. Visserligen
använder de sig av WISC, som är ett intelligenstest men inte för att få fram ett IQ för
varje elev utan för att kartlägga elevens kognitiva förmåga som sedan ligger till grund
för val av de test eleven behöver genomgå innan en diagnos kan ställas.

För forskare är en tydlig och avgränsad definition viktig men hur viktig är den för en
lärare. Egentligen tycker jag inte att en exakt definition av dyslexi är nödvändig utan
huvudsaken är att en elev med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas och får rätt
hjälp och stöd för att kunna utvecklas och genomgå grundskolan med ett gott
självförtroende utan att känna sig underlägsen.

Vilka tecken kan tyda på dyslexi?

Jag tycker det är otroligt viktigt att en lärare känner till olika tecken som tyder på läs-
och skrivsvårigheter för att kunna hjälpa en elev med problem. Det är bättre att ta tag
i problemet tidigt istället för att tro att det kommer ordna sig ju äldre eleven blir. Både
forskare och personal som gör dyslexiutredningar menar att en tidig utredning är
bättre än att vänta eftersom det besparar eleven onödigt lidande ifall det skulle visa
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sig att denne har dyslexi. Ju tidigare svårigheterna upptäcks desto tidigare kan ett
åtgärdsprogram upprättas. Visar det sig att elevens problem inte orsakas av dyslexi
kan ändå ingen skada vara skedd eftersom det förmodligen framkommer vad
problemet beror på och eleven kan få rätt hjälp.

Symtomen på dyslexi är många och varierar mycket från individ till individ. Men som
definitionerna säger så är problemen långvariga och svåra att övervinna. Symtomen
kan delas in i två olika grupper, de som har med ljud och ljuduppfattning att göra
(auditiva symtom) och de som gäller problem med synintryck (visuella symtom).
Oftast bildar olika symtom ett mönster som visar på dyslexi. Alla dyslektiker har inte
exakt samma svårigheter men gemensamt är att de har problem med
ordavkodningen på ett eller annat sätt. Eleven kan ha svårt att t. ex. komma ihåg hur
bokstäver ser ut och kunna koppla dem till rätt ljud eller binda samman bokstävernas
ljud till ord. Symtomen kan även delas in i grupper som t.ex. primära och sekundära
symtom (se 3.1.2).

Forskare skiljer på olika slags dyslexi som t.ex. auditiv-fonologisk och visuell dyslexi,
beroende på vilka symtom som uppträder (se 3.1.3). På Ekhaga resursenhet delar
man också in dyslexifallen i två olika grupper, ortografisk och fonologisk dyslexi. Vid
en jämförelse kan ortografisk dyslexi liknas vid det som forskarna kallar visuell
dyslexi eftersom det bl.a. handlar om att eleven har svårt att komma ihåg ordbilder
och stavar då orden som de låter.

Det man som lärare bör uppmärksamma är om en elev blandar ihop bokstäver och
bokstavsljud som liknar varandra, gissar när han läser, lägger till eller kastar om
bokstäver, vänder på ord, ljudar även korta ord och läser så långsamt att han inte
förstår innebörden av texten. Vid stavning har dyslektikern svårt med bokstävernas
form och spegelvänder gärna både bokstäver och siffror (se 3.1.2).

Var görs en dyslexiutredning och vilka professioner ingår?

Misstänker man som lärare att en elev har stora svårigheter är det viktigt att man
vänder sig till specialpedagogen på skolan. Specialpedagogen kan testa elevens
språkliga medvetenhet och läs- och skrivförmåga. I samband med testen tycker jag
att föräldrarna bör kontaktas för samtal kring elevens problem. Det är viktigt att de får
veta vad deras barns svårigheter består i, hur skolan tänker agera och hur de på
bästa sätt kan hjälpa sitt barn. Det är bra om specialpedagogen sitter med vid
samtalet men även skolpsykologen eftersom det oftast är de som är mest insatta i
ämnet och kan fungera som stöd för läraren.

När eleven testats på skolan och det visar sig att personalen inte blir klokare av
testresultaten kan skolpsykologen skriva en remiss till landstingets utredningsenhet
barn- och ungdomshabiliteringen eller någon neuropsykiatrisk institution. På
utredningsenheten arbetar ett team som består av en psykolog, en logoped, en
sjukgymnast och en barnläkare. Eftersom de tittar på olika aspekter (se 3.1.5 och
3.2.2) kan de tillsammans kartlägga eleven och få en helhetsbild. Utifrån de olika
testerna bedöms svårigheternas karaktär och omfattning.
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Hur förlöper utredningsprocessen?

Ekhagas utredningsprocess och professionernas specialiseringsområden överens-
stämmer väldigt bra med alla de delar som författarna (Stadler, 1994; Jacobson,
1996; Price, 1996; Johnsen, 1996) beskriver i litteraturen. Det är en hel del
undersökningar som skall göras innan en diagnos kan fastställas. Mitt intryck av
Ekhagas utredningsprocess är att de är mycket noggranna med både tester och
bedömning. Eleven får inte bara genomgå tester utan en hel del tid läggs även på
enskilda samtal med både eleven och föräldrarna. Detta måste vara en mycket viktigt
del i utredningen eftersom personalen på Ekhaga då får en så fullständig bild av
elevens omvärld och bakgrund som möjligt. Jag tycker det är bra att de tar sig god tid
med varje elev för att kunna tränga ner i problemet och hitta en förklaring till elevens
svårigheter samt att de är öppna för olika orsaker, t.ex. miljöfaktorer, som kan ligga
till grund för läs- och skrivsvårigheterna. Det som förvånande mig lite grann var att de
använder sig av ett intelligenstest som grundtest, eftersom de föredrar Lundbergs
definition av dyslexi. Men som jag nämnt förut är testet bara till för att bestämma på
vilken allmänna kognitiva nivå eleven befinner sig.

När de fyra professionerna gjort sina undersökningar och diskuterat resultaten har de
tillsammans ett avslutande samtal med eleven och dennes föräldrar. Detta tycker jag
verkar bra eftersom både eleven själv och föräldrarna på så vis får en helhetsbild av
elevens olika funktioner och förutsättningar för inlärning samtidigt som de får en
chans att ställa eventuella frågor om sådant som skett under utredningens förlopp.
Under detta samtal får även föräldrarna tips om hur de kan hjälpa sitt barn.

Vilka tester får en elev gå igenom innan en diagnos kan ställas?

Av en logoped på Ekhaga blev jag tipsad om en rapport från Göteborgs universitet
där många tester som används vid dyslexiutredningar finns beskrivna (se 3.2.2.2).
Rapporten beskriver testernas konstruktion, innehåll och syfte väldigt bra. Eftersom
elever i alla åldrar utreds är det rimligt att testen plockas ut efter var och ens
förutsättningar. Ekhaga skräddarsyr alltid testen för sina patienter vilket måste vara
det lämpligaste. Även om eleverna är lika gamla så kan de ändå vara olika långt
komna i både mognadsprocessen och läs- och skrivutvecklingen. De testbatteri
Ekhaga vanligtvis använder sig av är samma som oftast beskrivs i litteraturen (se
3.1.6).

Testerna, som innehåller många olika delprov, ger svar på elevens språkliga
medvetenhet, läsförmåga samt skriv- och stavningsförmåga. För att avgöra vad som
orsakat elevens svårigheter måste testresultaten tillsammans med sjukgymnastens
och läkarens bedömning tolkas och analyseras noggrant. Först därefter kan eventuell
diagnos om dyslexi fastställas.

Något som jag tycker är väsentligt när det gäller läs- och skrivsvårigheter och som
både litteraturen och psykologen på Ekhaga tog upp är att det inte är diagnosen som
är det viktigaste, det viktigaste är att elevens inlärningsstrategier blir kartlagda och
svårigheterna ordentligt utredda. Det är först när svårigheternas karaktär och
omfattning blir klarlagda och elevens starka och svaga sidor kan beskrivas som det
är möjligt att avgöra vilken hjälp eleven behöver.
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5. SLUTSATS

Eftersom jag varit elevassistent åt en pojke under den tiden han utreddes visste jag,
redan innan jag påbörjade mitt examensarbete, lite om hur en utredningen går till och
vissa tester som en elev får genomgå. Men att skriva detta arbete har gett mig så
otroligt mycket mer. Jag har fått insikt i hur en dyslexiutredning går till och vad
professionerna undersöker hos en elev för att kunna ställa en diagnos. Vidare har jag
tillägnat mig kunskap kring olika symtom som förekommer vid ihållande läs- och
skrivsvårigheter samt att det är bättre att agera så fort som möjligt när misstankar
finns om dyslexi istället för att vänta ut elevens mognad.

Vad som är viktigt för en lärare att veta är att man inte ensam behöver avgöra om en
elev är i behov av en utredning eller inte. Det finns oftast en specialpedagog eller en
skolpsykolog på skolan som man kan vända sig till då man märker att en elev har
stora svårigheter. De i sin tur kan testa eleven och kontakta en professionell
institution om de anser att det skulle behövas.

Jag har, efter att ha läst en hel del litteratur, förstått att det är mycket svårt att
definiera begreppet dyslexi eftersom det fortfarande inte är riktigt klarlagt vad som
orsakar handikappet. Att det handlar om brister i ordavkodningen och är ärftligt
betingat är många forskare överens om men var i hjärnan defekten finns eller om
intelligensen spelar någon roll är mer oklart i forskarsammanhang. Det viktiga är att
elever med svårigheter uppmärksammas och att de får den hjälp de behöver, både i
skolan och i hemmet.
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