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SVAGBECÄvxINc Än INGET FUNKTIoNSHINDER

Vi äL två barnneuropsyliologer, som arbetar i utredningsteam vid Barnens Sjukhus,
Sektronen för Barnneurologr och Habilrtering. Till vårt team kommer barn för
utredning av misstrnkL ncurologrsk un ecl"Jingser,r'ikelse. Frägan från [öräldrrr,
skolpersonal, och läkare eller psykoioger i öppenvård är: kan barnet ha en
funktionsstöming? De flesta barn får efter utredning någon diagnos som ADHD
(pnmär koncenttationsstötning), förståndshandilrapp, Asperger syndrom
Qiommr,rniliationshandiliapp), mm, dvs vr bekräftar att barnet har en
funlittonsstörnlng, som i s1n fur har sin grund i en stöming i hjemans funktron (en
neurologsk stotning). Vi traffar i vårt erbete regclbundet en grupp ba.-n, som inte
hat en funktionsstörning, men som har symtom som leder tanken till en sådan: de
svagbegävade barnen. Detas huvudproblem är, att de hal en svagare teoretrsk
begåvning än flertalet jämnänga. De har svärigheter att bearbeta information enbart
t tankatna, srrält med teotetisk inläming och svår:t med teoretisk problemlosning.
Begår'ningen ligger dock inom normalvanationcn, fast lägt inom detta område. De
liommer till utrednrng därför ntt man i skola och öppenvärd inte har kunnat
rdentifreta deras grundsvårigheter, därför att kraven på teoretiskt tänkande är for
höga föt dem i gr-undskolan, och därför att de sekundärt får olika ner\-osa symtom
som koncentrationssvårigheter (ej pnmära) eller beteendeproblem därför att det
inte fungerat för dem i skolan. Barnets sr'årigheter syns inte utanpä - de är
osyn[ga, hl.'som barnet själrrt ät osyniigt föt omgrvningen bland de jämnåriga som
hal en teotetisk begåvning nätmare meclelvardet Ga 100). Vr vrll fisra
uppmätksamheten pä denna grupp baLn, som inte skulle behöva komma till
utredntng hos oss. Vi vtll peka på, att det är deras svagbegåvnrng, som är deras
huvudptobiem i dagens skola. Sliolan är i dag inte utformad for att möta de
svagbegåvade barnens behov av mindre teotetisk och mer prektisk unden-isnrng.

Vi har gått igenom 15 joutnalel pä barn som utretts vid vår enhet, och som fått den
sammanfattande beteckningen "svagbegåvning" på sina svårigheter. Resr,rltatet av
denna genomgång redovisas nedan. Vår plan är sedan, att med denna rapport som
gn-rnd för:fatta en atrkel tillsammans med rvå läkzLre, som v1 samarbetat med.
Denna artikel slia syfta till att Fasta uppmädrsemheten på gruppen svagbegävade
barn, och ambitionen är att den ska publiceras i Psykologtidningen och
Läkatidningen under är 2001.



Jarmo, L7 är.

Fot ltt r-llusttcre lrur den här rypcn lv svårigheter lian se ut vill vi berätta omJarmo,
som ät en pojlie sotn kom till utredningsenheten 199J, då han var 1 4 är. Qarmo
heter förstås något annat och detaljer i berättelsen har ändrats för att han inte ska
kunna identifietas.)

Vr vrll betätta om Jarmo som kom trll oss på utredningsenheten -97, då han var 1.4

är. Jarmo grck då i en flnsli klass, i åk B. flans mamma kom från Frnland, men
Jarmo er uppr-uxen hät i Sverige. Han är en försagd och tystlåten yngling. Helst
spelat han basket ute med sina kamratet. I{an skulle gårna vilja spela r ett lag, men
vet inre hur lran ska göra för ett komme mcd iett. Jalmo hade borjat Fä sr'årigheter
att hänga med i skolan i åk 5. Sedan dess hade det bara blivit värre. Nu i äk B var
matemattl'en och fysiken al1ra svåtast. lvlamme tyckte att han hade problem med
mlnnet. Som exempel på minnessr-ångheter berättade hon att han t.ex. inte kan
komma ihåg hur man täknar procent. I skolan firrsöker Iäratna. hjalpa honom sä
mycket de hrnnet, inom den vanliga ramen. Han fär några timmets extta,hjälp i
veckan. Han blir dock ofta sittande och lärarna fcker att han ofta år
ouppmatlislm, att han glömmet saker och att han ibland vrsar sig sakna
gr-r-rndlaggande kunskaper som man fönräntas ha lätt sig mycket tidrgare. Han har
haft kontakt med skolpsykologen på skolan och hon har testat honom på finska,
innan temissen skickats till oss. Av remissen framgär att man vill ha Jarmos
inlär-nrngssvådghetet, minnesproblem och koncentrationssvärighetet belysta.

För att undersöha Jermo lnvänds ett icke-verbalt begävningstest. Han får också
arbeta med test dät syftet ar att belysa oli1ia aspekter av minnet. Hans självbrld och
sjäivkänsla belyses med hjälp av ett särskilt Formulär med frågor. Jarmo ät till en
bötjan tysllrrcn och [örtrlitig i undcrsöknrngssiruationen men tinar upp allt
eftersom och blir mer pratsam. Han ger en l"relt adekvat kontakt. Resultatet av
undetsökningen visat följande: Jarmo hat svärt med uppgrfter som är abstrakta; han
kan ldara ^y ^tt arbeta med uppgrfter som är mer konkreta med då de blir mer
komplicetade, fir han svårt att lösa dem: de lösningar han föteslår är genomgående
av ett mer honkret slag llan arbeter mcd god koncentlation ocl-r har inga
svätrgheter att håila kvar uppmärksamheten i undersökningssituationen. Han har en
releLiv't larrgsam erbcrstekt: hln pr'över sig fram snaratc än Funderer ur lösningen i
hur'rrdet först. När det vetkar svärt vill han ge upp, men kan med uppmuntran fäs
att försöka. Jatmos begåvningsnivä ligger inom normalområdet, men lågt inom
området. Den lQ-poäng som Jarmos resultat ger (IQ 78) stämmer också överens
med tidigare undetsökning. Vid undersökning av Jarmos minneskapacitet lian man
se att han hat en begtänsning i srn förmåge att hå1la kvar infotmation om han
samtidrgt ombeds laborera med den: t.ex. repete{a en sifferserie i omvänd otdning.
Den begränsning i arbetsminneskapacltet som han har hgger dock helt i linje med
hans begåvningsnivå. Det är alltsä inte ett specifikt minnesproblem som han har.
Jatmos självförttoende ät lågt och bedömningen var att hans psykrska välmående
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var nedsatt. Jalmos svårigheter med koncenttationen som rapporterades frän
skolan v^r ^v ett sådant slag att hans svärigheter att fötstå val förklarade varför han
rnte verkar hänga med under lektionerna.

3 år senare, dä Jarmo var 1,7 är, kontaktades v1 av en skolpsykolog på den
gymnasieskola dät han nu går. Hon berättade att hon traffade Jarmo för att försöka
hlalpa honom, då gymnasiet inte alls fungerade för honom. Han hade nu gätt på
flera linjer : först på industri-programmet, sedan på bygg och anläggning och sedan
pä el. Nu hade han hamnat på det samhällsvetenskaphga p{ogrammet, men det var
ju ocksä alldeles för svått. Han hade uppenbadigen fått godkända betyg i nian sä att
han kom in pi gymnasiet, merr sedan har han inte kunnat hanga med i
unden'isningen. I{unde Jarrno möjligen ha rätt ^tt g? på särgymnasium ? undrade
hon. Vat han andä. inte sä svag ? Nej, det har han inte rätt trll ; eftetsom det
fömtsättel att man bedömts ha ett förståndsi-randikaoo. Däremot skulle man kunna
tänke srg ett hen skr-r.lle gagnas av en utbrldning ro* iikrr"de den till sin strukrur: dvs
med en långsam inlärningstairt, med konktet trllvagagängssätt och med mer
personlrgt stöd. Ttoligen skulle det allra bästa föt honom vara om han kunde fälara
sig ett arbete genom att praktiskt utöva det under handledning: t.ex. som i det
garnla lädingssystemet. Jarmo mär uppenbadigen psykiskt sämre nu och han är inte
alls integrerad i den klass han hör tril. Skolpsykologen är mycket bekymrad för
honom, men det är inte latt att hitta något alternativ som passar honom.



VARFÖR KAN MAN TRO
FUNKTIONSHINDER

ATT SVAGBEGÄVNING Än ETT

Dagens skola

Vt lever r det nya kunsliapssamhället där efterfrågan på högutbrldade personer ar
stor. I{raven och fotändringstakten i arbetslivet har ökat mycket ocir bland de
negativa effekterna av detta har mafl kopplat stora ohälso,tal; ökande
sjukslinvnlngar och nya diagnoser som utbrändhet, kroniskt trötthetssyndrom etc.
Skolan hat ocksä genomgätt stom förändnngar under de senaste åren som ett svar
på de förändrade klaven ftån arbetslivet. Alla batn slia numera gäpägymnasret och
alla barn ska efter genomgingen gymnasieutbildning ha behörighet föt högre
srudter. Alla gymnasreskolans linjer: är numeta 3-itiga och rnnehåller ett teoretislit
basår fötst. Om man inte har godkända befg fiån grundsliolan går man på
rnclividuella progtammet firrst, lnnan man söket till gymnasiet. Där gär numera ung
25o/o av alla elever.

Skoians omvandling har inneburit att kommunerna och även enskrlda skolor kan
bestämma över kursuppläggning i mycket stör:e omfattning an tidigale. Den
pedagogrska inrilitningen som framfolallt förordas är "problembaserad inlärning".
Under-vrsnlngen ska utgä från barnens egna problemformulenngar och arbetet
bedrivs oFta i projektform. Det ska finnes en milstyrning i verksamheten, där målen
ska Formuletas på oliha nivåer; dels nationella mål som sedan ska brytas ned till mer
lokalt förankrade målbesknvningar och indir.iduella mål för varje enskrld elev. En
annan förändring som liommit med den nyaste iäroplanen äl att man med hjilp av
nz'Lttonelia ptov bedömer hur enslllda skolor når upp till de nationella målen, och
på skolorna natutltgtvis ocliså: hur de enshilda eleverna når upp trll mälen. Detta
undetsöks i åli 5 samt r åk B för basämnena svenska, mrtemrtil, och engelska. Vid
utvecklingssamtalen i vatje åli slia men göta evstämnrngar, tillsammans med barn
och föräldral, 

^y hur barnen ldarar de mål som satts upp.

Går man tillbaka tLll foregäende stora sliolförändnng, Lgt -80, genomfördes då en
stor törändring som bl.a. påverkade de barn som dä fick specialpedagogrska
lnsatset. Utgängspunkten var en utredning som hette "en skola för alla". I den
utrednrngen framkom att 25.t/u av alla elevet ficir specialpedagogrslia rnsatser a\r
något slag. Det betydde att 1 av 4 elever inte kunde fö1ja den vanliga
undetvrsningen och slutsatsen vat att detta var orimligt - skolan mäste anpassas så
att clen lian möta enskilda bzrrns beirov bättre inom ramen fitr den normala
unden tsnlngen. Resuitatet var att många små underwisningsgrupper, som obs
klasser, hjälpklasser, läskliniker mm lades ned och betnen flyttedes trllbaka tr1l den
stora lJassen. Speciallärare och resurslärare skulle istället gå in och arbeta med
barnen t deras ordinarie klasset, för att på så sätt hunna anr.ändas pä ett mer
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batnen t deras ordtnarie klasser, för att pä sä sätt kunna användas på ett mer
flexibelt sätt. Nät sedan nedsliärnrngrrnx lnom sholan började var det dessa
extLatesutser som fötst lyftes bort. I{lasstodekarna ökade då de s.k. brytvärdene
fotsvann, som styrde hur många eiever som klasserna maximalt fick innehålla på de
olika stadietna. Parallellt med detta plgrck också motsvarande förtätningar inom
barnomsorgen: förskolorna samt fritidshemmet. Fritrdshemspersonalen blev ftrrre
och fitte och fick flet och fler arbetsuppgrfter ( Det är inte ovanligt idag rtt
Fliridsliemmen hrr flyrtat in isliolorna och rretlubblat antaler barn igrupperna med
samma per-sonalstyrlia som föt 10 år sedan och där personalens arbetstid i stor
'.+''+'': -1'^;^ ^ r^-11ggs till skoltid, då de arbetar i den "samlade skoldagen".)LrLJ Lf tLLNrrIrS rrJ Lt.l

Skolrn idrg stillcf sfol'a kr-:rr på atL brrnen skr ta lnsvar [ör sin egen inlärning,
själva ska kunna planera, genomföra och slutfon sitt atbete. Det är väsendrgt att
man har överbhck övet sin egen planering. så att man hinner med de uppgrfter- som
slia göras under veckan och att de oLka uppgrfterne fötdelas på ett sätt så att t.ex.
rnte alla uppgrftcr som mrn tychcr är svära eller tråkiga sparas trll fredagen, då man
är som tröttast och minst av a1lt klara.- av dem. Eftersom barnen förvänt:rs vera
relrrivt siälwoående ska lätarens ro11 mer bli som handledarens. Fördelen med detta'6""'-
atbetssätt år att arbetstakten kan rndividualiseras, men ktavet ar andä att alla ska nå
de mål som satts upp. De måltelaterade betygen gör att det trdigt blir rydligt vilka
barn som inte når mälen och skolans uppgrft bhr då att sätta in åtgärder så att alla
brrn når' upf frll drnnr nivr. E.Lt etg:rrd'proglam ske ur[otmls.
Vrika at di de gr-r-rndläggande fön-Ltsättnrngernrr som krävs för att individen ska klara
målen ?

- En kapacitet att lära på den nLvå" som för-väntas av eleverna.
- Fcjrmåga att plenera, överblicka och på ett självgående sätt genomföra ett

pensum.
- Att ha en inifrån kommande motn-ation.

Förmåg;r arl arbeta sirlvsrlndigt och koncentrefir.l, samt aff intc enbert Följa
"lustptincipen"

Dvs: en genomsnitdrg teoretisli begåvning och goda s.k. exeliutiva fölmägor.

Yad dr begåvning

A++ --.-'^ 1-^^å-"'l at att ha en sätskilt god förmåga, som är viktig ellet värdefull fötl rLL V 4LraL UL64 V atu

ens fungerande i samhället. Sannolikt har de flesta i ett samhälle en medelgod
fötmåga på ohka omräden. Vi kan ocksä se, att somliga har särskilt lätt för sig på
något vrsst område, medan andra fär kämpa mycket mer med samma saker. En del
kan hzr en särskild fallenhet för ptaktiska uppgifter, men har kanske svärt för
teotettsk problemlosnrng. De kan t ex bh skrckliga i hantr-erk, hushållssyssior, o
1i1.,n. Andra bztt en sätskild talang att spela instrrrment, sjunga, spela teatet, e1ler
uttrlclu sig i br1d. Många har en god s k empatisk förmåga, dvs de kan förstä hut
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andra hänner elier tänher, och har då mölhghet rtt fungete väl i sociala
sammanhang. Det finns oclisä indn rder som har en mycket god teoretisk
begävnrng, som t ex kan tänka ut fantastiska teoner och som kan ge oss
förlJaringar pä medicinska och tekniska fenomen, e1ler samhzi"llsforhållanden.
Dessa personer kan å andn siclan vara svaga i många andn avseendcn. praktiskt,
socialt, osv. Vil1ien sorts begävning som ät lnvändbar och som värdesätts i ett
samhälle, belor pä samhället och vad som krävs av individerna där för att
-,^,-Å^^,.1,-.^+ -1-^ fvxtoagsrlvel sK'l flrngetx.

I det västedändslia saml-rället är den teoretiska begåvningen högt värderad, därför
att samhället ät utfotmat så att denna fötmåg:r ir nödvändig i skola och arbetsliv.
Samhället är oclisä uppbyggt så, att individerna förutsätts klara sin tillvaro på ett
självständrgt satt. För att klara sig bta behöver man därför ha en god teoretisk
begävning. Den som inte irat dct, [åt svårigheter. Det är t ex nästan omöyhgt ett
klata srg i värt samhalle utan h;älp, om man inte kan läsa ocle skriva. I en annan ryp
av saml-rälle kanske denna förmåga inte alls är så viktrg, utrn dir- värdesätts i stället
sådant som social eller praktiskt förmåga. När vi i det västedändska samhället talar
om begävning eller intelligens menar vi framför a1lt teoretisk begåvning. Att var:r
intelligent här betyder dätför att ba en god förmåga till teoretiskt tänkande och
teotetisk ptoblemlösning. Att kunna föreställa sig det som man upplert i tankarna
och leflehteta över det, hunne dra siutsatser och kunne tänke om, att kunna tänlia
fltlmåf, liunn,r Fot'eslllle sig olilia altcrnrtl\'r fanlirtna, att kunna bygge upp en inre
bild av omvadden och sig själv. Detta ar exempel pä förrnäga till teoretiskt
tänkande.

Ett sätt att mäta tcoretrsk bcgår-nrng är rntelligenstest, som används av legitrmerade
psykologer. Den teoretiska intelhgensen utttycks där i så kallade IQ poäng
(IQ=rntel[genskvot). Intelligenshvoten kan variera mellan ca 35 och ca 170. För att
säkert liunna bedöma en pelsons teoretiska begävning behövs för-urtom testresultat
också infotmation om hut denna person klarar av valdagslivet. Psykologen
behör'et t ex veta hur det går för ett barn i försliolan eller skolan, vilka krav som är
timLg;r att ställe i hemmet med hänsyn trll barnets förmåga, vilken slags problem
som kan uppstå i vardagen, osv.

Man kan 
^ntz- ^tt det vanligaste ("mest normala") 

^t, 
att den teoretrska begåvningcn

är medelgod, dvs att de flesta skulle få en IQ mellan 85 och 115 i ett intelligenstest.
En lrten grupp har en så svag teoretisk begåvning, att den blir til1 ett handikapp i
det väster1ändska samhallet. Dessa persofler kallas utvecldingsstörda eller
förståndshandiliappade. Enligt internationell överenshommelse bedöms den som
har en IQ lägre an 70 höra till denna grupp Ett forståndshandikappat batn behövet
särsl.;.rlL anpassrd skolgång och en pedagogrk som riir sin urgångspunkr i

verklighetsnära material och egna konkreta upplevelser. En liten gr-Lrpp i samhdllet
har på mr)tsvrr'rnde sätt cn IQ ör'cr l3rl. Desse persuner k:rllrs mycket inrelligenra.
Dessa teoretrskt intelligenta batn kan ocliså behöva anpassad skolgäng och särskild
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pedagogrk eller: stimulans, för att deras begåvning ska liunna användas och komma
till sin rätt.

Vad är svagbegåvning

Nu är det rnte så, att a1la som hat en IQ undet 70 ar förståndshandikappade, meden
alla som har en IQ över 70 har en god teoretisk begävnrng. Det frnns en skala från
g1'rw ocli måLrJigL [ör'ståndshrndikrpp övet lindr igt [rrrståndshanclrkepp, övet
området strax därijver (IQ 70 - ca 85), över medelvärdet (omkring 100) och så
r.idare uppåt. Området mellan IQ 70 och c^ 130 br-urkar man kalla
normalvariationen. Ett rrärde inom dessa gränser at al7tsä "inom det normalas
gtänset". Den gr-urpp som har en IQ på 70-85 är stor. Dessa barn har liknande
svårigheter med teoretiskt tänliande som de [ndrigt förståndshandikrppadc, fest
inre så slotx. De har på grund av sin sv:rg:l LeoreLislix begavning svåtf afi lJata dcn
vanhga skolgången, där ktaven på fötmåga til1 teoretiskt tänkande at fot höga tör
dem. l)enna gftrpp barn skulle kunna kallas saagbegåaade. Det at vrktigt att
homma rhåg, att de har en svagare teoretisli begävning än flertalet i befolkningen,
men de kan ha en god el1er mycket god fötmåga på andra områden. De han fungera
iäl :ocielt, he cn rllmint god sprilJig Furmågr. v:rre händiga, osv. EFtersom dct inte
syns urrnpå atr bernct ;ir svlgbegår at, krn dema problem dölyrs Av rtt rnnat
fungerer bra, och de fär dzi inte förstäelse för sina svänghetel e1ler anpassning av
sin skolgång.

Svagbe gåvning o ch funktionsstörningar

Som fr-rnktionsstöming räknas förståndshandikapp, ADHD (primär
lioncentlatronsstotning), DAIvIP (brister i motorih, perception och koncentratron),
tal- och språkstörning eller dyslexi (specifika läs- och skrivsvåtigheter), Asperger
syndtom (kommunikatronshandikapp), mm. Svagbegåvning ar rnte en
funlitlons stö rning. Den teotetis ka begävningen ligget inom normalvariltroncn, men
lågt inom tlerre omtådc. Ert svegbegår'ar bern ken utövcr sin svagx Leorctiska
begår.ning är.en ha en funktronsstörnrng, men bnstema i koncentrations- och
sorllifolmäge etc. måste dä markant ar,.vika frän vad som kan förwäntas utifrän"r- "-^^"-^^-"b" "'-
begåvnrngsnivån. Ofta är det andå så, att det är svagbegävningen som är barnets
hur,rrdploblem i verdagslir er.

Det går fötstäs
ho--o,' -å ,l--

lngen skarp gräns vid IQ 70, så
ena sidan 2y gränsen har en helt

rr' l-^^ ..:*r ltt den SOm.tLL Irrdll N.l.I1 )LtBr

innrn nlolrlernlrild in,-lcn som



hamnar på den andta sidan. De svagbegår.ade barnen har liksom de lindngt
fötståndshandiliappade svårigleeter att bearbeta information enbart r tankarna. De
behövet t ex konkret vagledning och information som baseras på egna erfarenheter.
Det finns ett gränsomräde runt IQ 70, dar det kan vara svårt att avgöra vilken
gftrpp ett bern t1111-röt. Det är vihtigt att en noggr:ann utredning ligger till grund för
stillnrngs t,rgan Jer

Sr.agbegåvning o ch sp r:åkstö rnrng/dJ,s1exr

Ett svagbegårret bar:n kan ha begränsningar i sin språldiga förmåga, både i förståelse
och utfryck. Berner [otsl:rr inte på srmrnr srtt som jimnårige sådana forUaringar'
ellet instrulitioner som inte har tillräck1ig grund i praktisk verkhghet och egen
etfatenhet, eller allmänna resonemang, eilet den underförstädda meningen i det
som sägs. Barnet kan ha svärt att uttrycke sig nyanserat och varierat, eller det har
s\xl't itll ge [ötlJ,u'ingat. ellcL har sr-åtf aff hrfte på nigot nytt - språket get intryck
av begränsning. Språk och tanlie hör nära ihop. Vi "lilar vära tankar r ord", både
inne i tankevärlden och i den kanal där vi medcielar oss med omvärlden (talet).
Brister i tänkandet avspeglar sig i språket. Ofta ar det så, att en spräklig begrensning
har samband med en begränsning i den teoretiska begåvningen. Förmägan att läsa
och skriva har också samband med den teoretiska begåvnrngen. Att behätska
1äsning och sknvning ktavct god formåga trJl absttekt eller teotetiskt tänkande. Det
kan ocksä vaLa så, att de sptäk1iga bnstetna, ellet bristetna r läs- och skrivförmäga,
at stötre an vad som fötklalas av begåvningsnivän då kan batnet ha en
sptåkstörnrng e11er dyslexi (specifika läs- och sklivsvåtigheter).

Q.r",tlaa-"rr-,-,, ne h nerrpnri,rn.. tÄ,v v L!<uL<.r v rr!r< \/\- - _ -hperceptionsstörnrng

Pelceptions[ör'mag:r är Fötmåge xtt r.irt uppFatfa olrka sinncsintrycli och rtt
preliminätt tolka dem rnför överföting av rnfotmatlonen till arbetsminnet, varifrån
den går vtdare til1 tankemässrg bearbetnrng samt slussnrng tr1l längtidsminnet och de
olika processerna där. Det kan gälla förmågan att uppfatta ktoppens läge i
föthå1lanc1e trll omgrvningen, att höra ordningsföljden i olika språkl1ud, el1er att se
vad en bild föreställer. Ganska snabbt efter de första ögonblicken d^ den
preliminär'e Lollining ev inLLlclien skcr', stdlls krav pä [örmåga Lill reoretrsk an:rlys i
tenkatna, förmåga att strltegiskt söka av infor:matron eller planera en hanCing, osv.
lvlan kan säga att ganska snabbt ställs kr:rv på teoretiskt tänkande. Finns det brister i
detta avseende, avspeglas det i uppgrfter och }randlingar som segs mäta eller visa
ncr-r-rnfilrn s fÄrrn ir -'--r -' " ^ "" "'ga



SAMMANSTALLNIN G AV RESULTATEN

Metod

I undersöknrngsmaterialet ingär de barn och ungdomar som utreddes av Bam-NU-
teamet på Huddinge sjukhus under åren -97 och -98 där barnens svårigheter
företrädesvis beskrevs vara tesuitatet av en, lnom normalvariation, svagare teoretisk
begåvning efter uttedning. I remissen till utredningsenireten fanns många ohka
typer av frågeställningar som vi glort en sammanställning av nedan. I materialet
rngår ej barn som har en svag teoretisk begåvning, mefl som fätt någon arffta;rr
diagnos inom området "neurologiska utvecklingsawikelser", t.ex. Damp, ADFID
eller Asperget syndrom.

Vr hat gransliat Journalmaterial samt utredningssammanfattningar fuän de
yrkespersoner som i förekommande fall varit inblandade i utredningen:
barnneutolog, neuropsykolog, logoped, sjuligymnast samt arbetsterapeut.. Vi har
ocksä gått rgenom den infotmation som lämnats till oss av föra1drarna och barnets
skoipersonal. (R-edovisning av råmaterialet: se bilaga 2)

Vid genomgången har fciljande områden penetrerats:

Äder
Tidrgare utredningar som barnet varit med om
Ingäende frågeställning
Indrkation er pä ärftlighet
Skolprestationer
Famillesituation
P syko s ocial problematik
Beteendeproblematik
I{amtatrelatroner
Motottska svårigheter
Svårighet med uppmätksamhet/koncentration
Språk
Psykologrsk status
I{ontaktfötmåga
Begåvningsbilden
Beiägg för konkret tänkande
Bernets stör'stx ptoblem just nu

För vissa områden redovisas de svångheteL som beskrivs av föräldlar, skolan samt
de fynd som glorts r samband med utredningen i separata delar.
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VAD VISSTE VI OM BARNEN DA DE KOM TILL OSS

Studien omFattar 15 barn; 14 polkar och 1 flicka. Barnens älder varierar mellan B-16
år och den genomsnittLga åldern fu 1.2:9 är. Barnen har utretts av Barn-NU,teamet
under fuen 9l -98. I gruppen ingåt de batn som inte fått någon dregnos av annat
slag, utan clär sr.ätighete rna ansetts härröra frän en 1äg begåvnrng lnom
notmalzonen. Alla barn har före utrednrngen pä enheten bln'it undersökta av
psykolog. 9 barn har undersökts 2 - 4gånger.

Ingående frågeställningar

Batnen liommet fiån temitterande instans med en eller flera frägeställningar i
kombination. Vid genomgång av temisshandlingarna hal vi tagrt fram remrssfrigan
och gått igenom dessa. I de fall temrssfrågrn formulerats som en dragnoskategori
t.ex. "ADHD ? ",hat vi omformulerat dessa till funktronsfrågeställningar med h1älp
av den information som ges i remissen; "ADHD ?" kan t.ex. omformuleras till
"koncenttattonssvåtigheter" Endast i ett fall har frågeställningen bara rört
hc,''ir.nin"snir;in För två andra bar-n fas irer'åvnrnqsnivån med i kombination med""ö,.. rr L.rJ uLå(rv"rr'5Jl

andra problem t rnkommande temiss. För fem barn anges rnlätningssvåtighetet
sorx ett rv nr-olrlemomrädena. I de flesta remisserna frnrnrrär dt-t aff en av barnens.. *, r råiar \r\L ALr !

huvtLdsaldiga svånghetet är problem med koncenttationsfötmågan (12 av 15). För
tre av barnen är koncentrationssvårigheter den enda remissfrågeställntngen. I fem
fall ser man mototislia svårigheter och fyre bern hat språ1Jiga svärigheter. I ett fall
äl liommunikattons svätrgheter ingående problembeskrivning. I(amratsvårgheter är
med 1 en av remlsserna trllsammans med andra svärigheter liksom Tourettes
syndtom r kombination med andra sr'ärigheter, r ett fall. Hos nägra barn ät det
således endast ett problemområde som lyfts fram, oftast finns det flera omlåden
som man ser problem rnom.

Indikation på ärftlighet

Familjetna trllfrågas om fler i barnets släkt har hknande svåtigheter, i 10 fall
omnämns slaktingar som på liknande sät haft problem.

B arnens familje s ituation

Många i denna barngrupp bor med en föräldeL (12 st). Tre av barnen hat också en
sfifötälder'. De flesta av barnen har, även om de bor med en fiirelder, också
kontakt med den andra föräldern. Tre av barnen hat inte näeon kontakt med sin
andra biolo grska fö rälder.
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uppväxta r Sverige men har förzi'ldrar som invandrat till Sverige.
tödda utomlands.

Psykos ocial problematik

I åtta ev familjerna finns det en psykologrsk eller psykosocial problematik som vi
bedömet påverkat barnets sitr-ration i en inte obetydhg omfattning. Fyra av barnen
har biologrska fötäldrar som har ett missbruk eller är kriminella. I något fall galler
det en biologrsk far som inte bor tillsammans med barnet. Två av barnen har eller
har hl ft eqef missbnrk eller kriminalitet. Tre av barnen har helt "snåtat ur" skolan. I. -6-. rrrLrr rr4r rrLrL Jy4r.rL

wå fall finns det i famrljen en omfattande relationsstörnrng. Fyra av barnen är
uppmärksammade av soctaltjänsten: antlngeri familjehemsplacerade eller föremål
för utredning.

Beteendeproblematik hos barnet

Hos 11. av dessa barn finns en beteendeproblematik som beskrivs av skolan
och/eller inremmttterande instans. Denna kan vata av olika svätighetsgrad, från att
man uppträder stötande i klassrummet, är eggresslv mot kamrater eller drar sig
undan, skolkal etc.

Kamratproblem

Sju av barnen beskrivs ha ptoblem med kamratrelationer. Har ingår bäde barn som
blir utsatta för mobbning och barn som inte kommer överens med ellet undviket
kontakt med de andra barnen.

Skolprestationer

I samband med att bamet kallas till förct besök tr1l utredningsenheten skickas frågor
som utformats för skolan med kallelsen hem till föraldrana (se blaga 1)
Fötäldrarna ombeds iämna frägorna till skolan ( o* de godkänner att skolan
involveras) och lararna ombeds svarx på frågorna och skicka dem till oss.
Skolfrågorna ar till för att ge oss information om hur barnet fungerar i
skolsrtuationens olika aspekter och är ovärdetlig information för oss om hur en
viktig del av vardagslivet för' bernet fungerar. För alla barnen som ingår i gnrppen
finns sådan information. Ur den skolinformation vi fätt har vi särskilt lyft fram det
som belyser barnets inlärnrngsfötmåga, r jamforelse med lamnänga kamrater, under
följande n-Lbnker:

- längsaminlärningstakt
- behov av konkret/enskrld vägledning
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- problem med läsnrng/skrivning/rälining
crrår'ioh,-r-r' r fr rtl ret. ciälrrct ändt,. ' .t. ,D. . .. - |... ..^ .- g

- svagt aktl\t kunshapssökande
- pr:oblem med tidsuppFaftning.

Av skolans information om batnet frrmgår fit 14 av 15 barn har en långsam
rnlär-nrngstekt. 1J batn har problem med läsning/skr-ivning/räknrng. l1 av barnen
har enligt latarna behov av konkret/ enskrld hjälp och 11 st har också svårighetet
att arbeta självständigt. 10 barn beskrlvs som "svagt aktiw hunskepssokande": dvs
de at inte nyfikne eller så intressetade av attlara sig nya saker. 10 barn beskrivs ha
nrnhletrl nred t'ds',nr'rFr tfnino-n

VAD VISADE UTREDNINGEN HOS OSS

Barn-NU-teamet bestär av flera olika yrkespersoner (barnneutolog, sjukgymnast,
arbetsterapeut, logoped samt barnneutopsyholog) men alla barn som kommer tili
utrednlng ttäffet inte alla utredare. En bedömning görs av barnneurologen, med
utgängspunkt r inkommande information och anamnes samt läkamndersökning vid
fötsta bcsöket, vilka utredare som behövs föt att belysa barnets svårigheter. Ibland
har undersöknrngar redan genomförts er; utlcdare pä rndra ställen, t.ex. i skolan, på
BVC ellet PBU, dät information från dessa bedöms ncka för att belysa vissa delat
av barnets svårighetet. Det kan också vara så att den information som hämtas in
på ovenstående besklrvna sätt (rnformation*anarnnes*läkarundetsökning) ger
trlltäckligt matetial för att dra slutsatser om vilka problemområden undersöknrngen
ska riktas mot. ( Ex: Om inga språlJigr svårighcter finns beskrivna och rngen oroat
sig övcr spräkuweckLngen, behör.er barnet inte tläffa en logoped.) Syftet med detta
år att balnet ska f^ en allsidig undersökning, men inte "utsättas" föt mer
undersökningat än nödvändrgt. Äv de barn som ingår r undersölinrngsgruppen har
13 undersökts av psykolog, 6 st av logoped, B st av ar-betsterepeut samt 6 st av
siulisvmnesr hil nä enhcten."/ *'-tr,I ' '-"- I-

I Folirnde rvsnltr hrr vi sammtnsfrlli sliolrn. informrrion. Foräldrarnr, L^ r'";' ^'^''L ru(l.Lrru\.1 \JLLlll ll,tt Vl Jitllllll,ttt)t,l.llt )l\(-.,l.l.llJ lltl\-lttlt,{Lrvr!! rv,4,uL,Lrrr,t. Uf)l\llVtllllS

samt vad utredntngen rrisat under några funktronsområden; motodh,
honcenttationsformåga och språk. I undersökningen av barnen stalls
funktionsomräden som grov- och finmototik, spräk- och koncentrationsförmäga t

telation till begåvningsnivån. Dvs batnen kan ha svårigheter om men 1ämför dem
med deras jämnäriga, men detas hur.r-Ldptoblcm bedrjms indä van den svagare
begävningen.
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Motorik

Hos tv-å barn hat föräldterna tyckt att de sett grovmotodska svårigheter. I skolan
lrar mln iyft fram motorislia svåtigheter hos fyn av barnen. Sjukgymnasten på
enheten undersölite sex av de barn som ingrck r undersökningsgruppen och fann
motoriska svärigheter hos ett av dem.

Finmototiska problem ansågs ett av barnen ha, enliE fönldrarna. Skolan beskrev
finmotoriska ptoblem hos fem av barnen. Arbetsterapeuten undersökt e ätta barn
oclr fenn att fyn av dem hade finmotoriska svårigheter.

Konc entration s för rnä ga

Sju av barnen ansågs av förz|ldtarnaha problem inom detta omräde. Skolan ansåg
att 12 av batnen hade koncentratronssvår'igheter. Vid undersökningen gjordes
bedömningen att tre av barnen hade svårigheter inom detta område.

Språk

Sex av barnen vat flerspråkrga. Föräldrarna ansåg i tte fall att barnen hade språkLga
svårigheter. I skolan ansåg man att 10 av barnen hade språksvårigheter. Sex av
baren bedömdes av logoped som fann att två av barnen hade språldiga svårigheter
som ej låg i nivå med begåvning, d.v.s. där de språkliga svärigheterna rnte kunde
förklaras av bnster i kognitiva funktroner.

Psykologisk status

13 ^v barnen i undersökningsgruppen undersöktes ay psykolog på
utredntngsenheten och hos sex av barnen ansåg vi att det före1åg en klar
psykologsk problematik. Hos åtta framgrck det att de hade ett nedsatt psyllskt
väibefinnande: de var t.ex. nedstämda och hade en 1åg självkänsla. Sju ansåg vi
vtsade tecken på en negativ sjalvbild, tte ev barnen tycktes ha en god självbrld och i
fem av fallen fanns ej til1räcldrg informatron för nägon bedomning.

Kontaktfö rmag

Hos ett av barnen såg vi svätrgheter i kontaktförmågan, medan de övriga 14 visade
god/adekvat förmäga til1 kontakt i undersökningssituationen.
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B e gåvnin gsbilden/ konkret tänkande
A1la batn har tcstats med \{,/ISC ft\/echsler Intelhgence Scale fot Chrldren), alla
utom ett med den senaste \rerslonen WISC-III. För den som har testats med
"gamla WISC" (barn nr 3) har resr-Lltatet rälinats om till ungelarliga srfftor enhgt
WISC_III

FIQ (total IqD
VIQ (r.erbal I{l)
PIQ $erformance IQ
(se fig 1)

varieral mellan (r0 och B6. lr,,Iedelvärde: 74
v:irlcl-l.r mcllrn 56 och 8(r. lvIedelr.ärde: 75
varlerar mellan 60 och 96. N,{eclelvätcle: 7cS

lQ-värden, WISC

789
varje individ:FlQ,VlQ, PIQ

oc
o60o--

E s"r-b1
EI Serie2

Itr S erie3

(figur 1)

I(]-värdena ligget rnom det omräde där begävningsnivån brukar ligga föt de
svagbegävade barnen. 70 - 85. Det bam (nr 11) som har ett varde ovanfor detta
inter-r,'all I PIQ elQ )(1), hx en gocl firnnziga att analysera en biid, art koprera
mönster med klossat, och att urskilja former. r\nalvs av det totala materialet visar
dock, att batnet har genomgziende svårigheter med absttakt tänkande och teotetisk
problemlösning.

Redovisning av medelvätdet i de ohka cleltesten (se fig 2 ) visar, att barnen hat de
lägsta resultaten (skalpoäng 4,6 6,7) r de mest förståndsmätande deltesten:
Information (<unskapsmätande), Likheter (abstralita begrepp), Atitmetik
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ftuvudraknrng), Otdförråd (förklara r-ad ord betyder), Förståe1se (problemlösning),
Blockmönster ftopiera mönster), Frgursammansättning (pussel), L:rbyrrnter
(overbhck, planenng). Ät'e.r i deltesten Sifferrepetition och I(odning ar
medelvätdena läga (6,3 resp. 4,8). I dessa deltest prövas arbetsminnet mer än det
teoretiska tänkandet, men det är en vlnhg iakttagelse, att även arbetsminnet kan
vam begränsat vid svag begåvning. Deltesten Brldkompletteting och
Brldartangemang har ett p^t ^v de högsta medelvätdena (8,6 resp. 8,0). Här krävs
ocksä förmäga tr1l analys och sludedningsförmåga i tankarna, men barnet har hjälp
av yttre ledtråder som bilder. Högsta medelvärde har deltestet Symbolletning (8,8).
I{är ktävs god formuppfattning och snabbhet.

Deltestresultat.WlSC

4 5 6 7 I I 10 11

Deltesten 1-13,lnf,Li,Ar,Of,Fö,Sr,Bk,Ko,Ba,Bl,Fs,Sy,La:för varje individ

@sz)

Vrd analys av batnens svar i de o[ka deltesten finner vi belägg för att ett typlskt
konkret tänkande är orsaken trll låga tesultat i 1,3 faIl, Observera har att fvå barn
utfetts av annafr psykolog än oss och vid annan enher .-.''fÄ'' ..i inls kunnat
anllvserr d.ss;r *v:rr i lt:stntornl<oil-rr.

- Serie4
+ Series
-.o-- Serie6
----- SerieT

- 
SerieS

--- - Serie9
Serie'10
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Barnets största problem nu

Föräldratna betonar mest att de är oroliga för hur det ska gå för barnet i sliolan.
Några har svängheter att hemma hantera barnets aggressivitet ellet annat
utagerande beteende. Någon oroar sig föl ;itt barnet ska komma i fel kamratgäng
("Iätdedd"), och ett pat föräldrar är behymrade för att barnet verkar mi så dlhgt
psyhrskt ("mobbad", "deppig").

För halften av blrnen ororr srg skolpersonalen över problem med inlärningen.
Några nämnet problem med motrvation och koncentration. Tre bekymrar sig för
beteendeptoblem: utaqerande eller inåtvändhet. Ett barn har en helt katastrofal
skolsituation: ät r.id utredningstrllfallet evstengd från skolan och har ingen skolgäng.

Diskussion

Förmägan att kunna tolka, bearbeta och lagra information i tankarna - den
kognitiva förmågan är grundläggande för all inlärning. Ett normelt utvecklat barn
bötjar mycket trdrgt att forstä samband i det som händer, skapar rnr:e föreställningar
oc1-r minnesbildet, reflektenr över dessa, och samlar kunskaper i sitt minneslager:.
Denna fötmåga til1 tankearbete ufvecklas ständigt vidare och gör det möjligt för
barnet att förstå och bearbeta allt mer komplicerad information. I(unskap läggs trll
kunskap, nya inre brider skapas, nya slutsatsel dras. Det är förmågan till teoretiskt
tänkande (den kognitrv:r förmägan) som på detta sätt utvecklas. I takt med den
utvecklingen öliar barnets förmåga att fungere i vatdagsliv och samhälle och att
hantera nya stfuationel som uppstår. En clel barn föds med funktionsstörningar,
som leder till störte ellet mindte brister i förmägan till teoretiskt tänkande. Barn
utan funktionsstorntnglr r-LtveclJas visserligen normalt, men det finns stora
variatronet i olika för:mågor, på samma sätt som kroppsliga egenskaper (ängd,
utseende, motorisk skrcklighet och smidighet, osv) varierat. De barn vars teoretiska
begävning Lgger inom nedre delen av normalvariatione" (IQ 70 - ca 85), dvs de
svagbegåvade barnen, har svårare än yamnåriga att bearbeta rnformation r tankama.
Det svagbegåvade barnet behöver mer "yttre" stöd för den inre tanken, mer
praktisii vägledning, met informatron baserad på egna verklighetsnära erfarenheter.
Om infotmation och underwisning ges pä för hög teoretisk nivå för det halnet sker-
ingen inlärning - hur välmotiverat och ambitiöst barnet an fu.

Varför bhr det svagbegåvade barnets problem inte igenkänt i vårt semhäIle, t ex i
skolan? En fölklaring kan vrta, ett teoretisli begåvning är så högt värdetad hos oss.
A-ila vill vara begävade, och a1la vill he begivade betn - och då tänker vi på just den
teoretisha begåvningen. Vi vet jr-r också hur l'iktig den förmä.gan ar för att vi ska
klara oss i vårt samhälle. Att vara sv:rgt begåvad blrt dä väldrgt negatir,t laddat. Det
vill man helst inte tänka på el1er kännas vid: att ens barn har svårigheter pä det



området. Det blit som att erkänna att barnet har ett lägte värde, är en samre
männisiia. Pä samma sätt värjer srg den personal som har hand om batnet för
insikten att barnet har en svag begåvning.
Och varför vätdetat vi den teoretiska begävningen så högt? Därför att värt
samhaile blir ett allt met utpräglat kunskapssamhälle i snabb utveckling, där höga
ktav ställs på förmägan till teoretiskt tänkande, på snabba processer och
förändringar, pä att man sjalv ska leta sig fram till ny kunskap, osv. osv. Skolanhar
följt arbetslivets och samhällets utveckhng, villiet fått trll fö1jd att samma höga krav
på föLmåga trll teoretiskt tänliande även ställs i skolan. Så är det 1u t ex regel r dag,
att alla barn slia gh pä gymnasiet och att a1la barn efter gymnasieutbildning ska ha
behodghet för högre (teotetiska) studier. Alla gymnasieskolans linjer är numera 3
äiga, och man bör1ar med ett teoretiskt basår. Det finns en fön-äntanpiatt alla ska
Iränga med i teotetiskt tänliande och man får känslan av att målet ar att aila ska bL
akademiket. Alla människo r är nannLgtvis hka mycket värda. Det betyder inte, ltr
alla ska behandlas lika ellel att samma krav ska ställas på a11a. I{raven i samhallet pä
fötmåga t1i1 teoretiskt tänkande ar tör höga för de svagbegåvade barnen.
Onskemälet att alia ska vara teoretiskt begivadc stämmer inte med verkligheten.
Samhället behöver alla sorts manniskor. Samhället behöver även praktiskt begåvade
människor. Det är inte nödvandrgt att alla ska ira högskolekompetens. Skolan måste
fötändlas. Under-visningen måste individualiseras och c1rfferentieras så att barn med
olika begåvningstesurser fät :rzLtt hjälp och stimulans. I(ravnivån för godkänt i
grundskolan ska vara nmlig^ttn^ för alla som har en flormal begåvning, även om
den ligger lågt.

De svagbegår'ade batn som vi träffar, har det mycket svårt i skolan. De forsöker r
det längsta hänga med och göra sitt bästa i skolarbetet, men känner så smäningom
att de misslyckas med detta. De får sallan förstäelse för att det ät deras svagare
förmäga till teoretislit tänkande som är forklaringen, utan de fylls sakta av känslor

^v att vara vätdelösa, Lata., dumma, osv. De utvecklar olika strategier för att
överleva: en del hr:kari etthörn och försöketbaragömma sig, en del biir
klart depnmerade, en del sliolkar, en del blir: arga och bråkiga, en del bolar
mrssbtuka, en del kommet in i fel kamtatgäng och går mot kriminalitet, osv. Vi är
allvarligt oroade föt den här gr-uppen barns psykrslia l-rälsa och valbefinnande.

Huddrnge Unrversitetss julihus 14/12, 2C)00

Adolfss
Leg. psykolog

'/) /1 (*'o'l -aft,r-Lz-;
lunila Cadsson l{endail
I-eg psykolog



Frågor till Barnets
Barnets narnn:
Skolans namn:

adress:

tel:

uaium for llyllandet:
blamn på den/dem som svarat på frågorna:

skola BIIAGA 1

Går i arskurs:
Antal barn i kiassen:

Det räcker att Du anger frågans nr när Du svarar. (Bifoea defta nanper med Dina svar.)

1' På vilka 0mråden fungerar barnet ungefär som andra i motsvarande ålder?

2. vilka är barnets starka sidor? Vad tycker barnet om att göra?

3' Finns det onrråden där det är problem - i så fall vilka? På vilket sätt är det problem?

4. Hur fungerar barnet allnränt i klassrummet?

5. Finns inlärningssvårigheter? | så faii: i viika ämnen och pa vilket sätt? Viiken hjälp ger ni
för att inlärningen ska underlättas?

6. Hur är barnets iidsuppfattning? Finns känsla för tid,
förmåga att orientera sig i tiden?

forståelse för tidsbegrepp, sarnt

7. Hur år fÖrmagan att räkna? Ange arskursnivå på nrateriai barnet arbetar med.

B' Något anmärkningsvärt i tal- och språkutvecklingen? Vi är speciellt intresserade av orn
barnet har några svårigheter med ordförståelse, ordanvändning, nreningsbyggnad eller
artikuiation.

I' Hur är förmågan att läsa/skriva/stava? Ange ungefärlig årskursnivå på läsförmåga och
stavningsförmåga, samt hur säkert barnet är vid läsnrng.

10, Hur är förmågan att förstå muntlig respektive skriftlig information? Kan barnet ta emot
muntlig information i grupp?

11' Kan barnet aterberätta (saga, film, händelser) på eft sådant sätt att åhöraren förstår,
även om innehailet inte är bekant för lyssnaren? Skiljer barnet pa viktigVoviidigt i

berättelsen?

12. Hur är förmågan att 'skapa f ritt": dvs att själv hitta på och formulera innehållet då han
/h on be rätta/s krive /tecknar?

13. Hurfungerar barnet i en underyisningssituatron - vid individuellt arbete respektive ien
nrt tnnqitr etinnlY' vrFvrrvqrrvr r,

Vänd

(Skol-info 2: 9909) BarnNU-teamet, Sektionen för Barnneurologi och Habiiirenne B 68.

Huddinge Sjukhus, 141 86 HiiDDNGE ililJL



14. Hur är koncentrationsförmågan?

15. Är barnet vetgirigt (vill utöka eiler skaffa nya kunskaper)? Hur visas det?

16. Finns förmågan att se saker och ting från ett annat perspektiv än sitt eget? Finns
inlevelseförmåga? Kan barnet tolka en social situation rätt?

17. Är barnet uttrycksfullt i kroppsspråk och mirnik, eller är det svår1 att "läsa av" vad han/hon
tycker och känner? Uppfattar ni ah bamet är annorlunda i detta avseende än andra barn i

samma åider?

18. Hur reagerar barnet på krav, eller i situationer där det inte kan få sin viija igenom?

19. Har barnet lätt att acceptera förändringar? 0m inte, har förberedelser någon betydelsei
inverkan för attdet ska gå bra?

20. Hur fungerar samspeiet med andra barn? Finns det intresse för det? Finns det
ömsesidighet i kontakten?

21. Hur fungerar barnet vid gemensamrna leka/aktiviteter? Hur är det pa rasterna?

22. Beskriv den finnrotoriska förnrågan? Är det några aktiviteter som barnet är särskilt roat
av? Tycker han/hon om slöjd?

23. Beskriv den grovmotoriska förmågan? Hur fungerar gymnastiklektionerna?

24. Har barnet ofrivilliga ljud, såsom harklingar, grynrtnrngar, srnackningar eller andra läten?

25. Har barnet ofriviiliga ansikts- eller kroppsrörelser, sasom blinkningar, grimaser, huvud-
qkakninn:r h:ndviftninner?vr\qt\t llt rvqt J I tql tuvttlt ilt IVgt ;

26. 0m det finns problem. vad är största problenret just nu?

27. Är det något mer du tycker vi behöver veta orn barnets situation i skolan?

(Skoi-info 2: 9909) BarNU-teamet, Sektionen för Barnneurologi och Habilitenng B 68,

Huddinee Siukhus. l4l 86 HIJDDNCE JL



Bilaqa 2

Åtder:

Kön:

Tidiqare utredd:

1 flicka och 14 pojkar

B-- 9år:
10 --12 år:
13 - 15 år:

16 år:

Kod: 1. Koncentrationssvårigheter
2. Inlärni ngssvåri gheter
3. Motoriska svårigheter
a. Språksvårigheter
5, Begåvningsnivå
6. Kommuni kationssvåri g heter
7. Tourettes syndrom
B. Kamratsvårigheter

2
6
4
3

1
5
4
3
2

1
x2
x3
x4

Ingående frågest.:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
B:

I+2i
1+3:
l+7.
L+2+3+4+ 5+6:
1+2+4+B:
1+2+5:
1 +3+4:

3
1
0
0
1
l_

0
0

1
2
1
1
1
1
2



o..Indikation pä ärftliqhet:

S ko lprestationer:

Familjesituation:

10

Långsam inlärning:
Behov av konkret/enskild vägl.
Pro blem : läsni nglskrivn . / räkn.
Svårt arbeta självständigt
Svagt aktivt kunskapssökande
Problem med tidsuppfattning

Bor med en förälder:
Därav med styvförälder:
Därav kontakt med nåOa föräldr.
Barnet uppväxt i Sverige med
utländska föräldrar
Barnet invandrare

74
11
13
11
1n
10

T2
3
9

2

2.
3.
4.

t_:
2:
3:
5:
2+3+ 4+ 5l
2+5:

Angiven beteendestörning :

Problem med kamratrelationer:

2
1

-L

1
2
1

11

2
4
1
6

Psykosocial probl.: Kod: 1. Omfattande relationsstörn. på ett
sätt som påverk. barnets situation
Föräldrars missbruk/kriminalitet o likn
Spårat ur skolan
Ba rnets m issbru k/krimi nalitet

5. Familjehemsplacerad/soc.tjänst påkoppl,

Angivet av hemmet:
skolan:

Bedömning:
Bedömda av sjukgymn:

G rovmotoriska problem :



Finmotoriska problem:

Attention-problem:

Angivet av hemmet:
skolan:

Bedömning:
Bedömda av arb.ter.:

Angivet av hemmet:
skolan:

Bedömning:

Flerspråkig het
Angivet av hemmet:

skolan:
Bedömning:
Ej i nivå med begåvn.
Bedömda av logoped:

Klar psykol, Problematik:
Nedsatt välbefinnande
Mår OK
Bedömda av psykolog:

Positiv
Negativ

God
Svå rig heter

1
5
4
B

7
T2

3

6
5

10

2
6

6
B
0
13

3
7
5

Kontaktförmåga: L4
1

Språk:
Problem:

Psykologisk status:

Självbild:



Begävningsbilden:

Största problem nu

H em met:

FIQ
VIQ
P]Q

Inf
Li
Ar
of
Fö
Sr
BK
Ko
Ba
Bm
Fs
Sy
La
SON
Gen.IQ
Cat
Mos
sit
Ana

Belägg f.

LQ_p.o-äng
74
75
7B

SkaJp.qänq
4,6
6
6,7
5rB
5,6
6,3
8,6
4,8
Br0
6,7
q\
JIJ

B,B
6,5

Konkret tänk.

87,4
84,2
76,4
86,5
7B

13

oro för skolgången
oro för skolgången
oro för skolgången
oro för skolgången
oro för skolgången
oro för skolgången
oro för skolgången
oro för skolgången
bråk mellan syskonen
orkar inte med barnets utagerande beteende
mobbning, mår Oåtigt psykiskt
deppig, vill inte gå ut, äter Oåtigt
Oåligt tålamod, lättledd

--- aggressivitet, destruktivitet, sadism, sex. Utnyttj.



Skolan: --- hjälp oss hjälpa bättre
--- klarar inte kunskapskraven
--- motivation i skolarbetet
--- beteendeproblem, störande, mår Oåligt
--- inte nu/ men tidigare: i teoretiskt mer kräv. Miljö--- kan inte tillgodogöra sig undervisning
--- behöver hjälp med kunskapsinhämtande
--- fungerar inte alls, obefintlig koncentration
--- tycks sakna förmåg a/vilja att lära sig,

svårt få kontakt
--- ingen skolgång/avstängd, oro för framtiden
--- stora koncentrationssvårigheter, stark oro
--- försvinner, tystlåten, stor frånvaro, undviker

andra barn
--- kommer inte framåt, beteendeproblem,

ko ncentrati o nssvå ri q h eter


