Logopedisk utredniflg av läsning, skrivning och språk
t4qlqaalPtacc

Sammanfattning
Victoria Plass har undersökts med avseende på Lisning, skdvning och språk den 16 och'1.7 februad
2009 vid Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB. Hon är vid tiden för utredningen 19 åt.
med Victoria ftamkommer att hon i dagsläget inte upplever. nägra svårighetet med läsning och
skrivning. Hon berättar att hon tidigare tyckte att läsning vat tråkigt och att hon undvek attläsz i
skolan. I åtskurs sex genomgick hon en läs- och skrivutredning på Danderyds sjukhus och fick då
diagnosen dyslexi. Efter uttedningen fick Victoda tillgång till hjzilpmedel i skolan och hon hat goda
betyg från såväl högstadiet som gymnasiet.Iör ungeFår ett åt sedan började Victoria ftäna med den så
kallade Kattrnodellen. I dag tycker hon att det är skoj att läsa och sffäckläser tjocka böcker på fritiden.
Victotia plaine:ra att studera till arkitekt och vill nu göta en läs- och skrh-uttedning föt att undersöka
om hon behöver få stöd under högskolestudietna.

I samtal

Utredningen visar zttYictona inte har läs- och skrivsvårigheter av den typ som brukar kallas dyslexi.
Hon har en normal teknisk låsförmhga och en god kåshastighet. Hennes läsförståelse undersöks i ett
omfattande läsförståelsetest och hon får då ett gott resultat. I stavningsprovet framkommer att Victoria
är osäker på vilka ord som stavas med dubbelteckning, men hennes tesultat ligger ändå inom
normalområdet. Vidate visar utredningen att Victoda hat ett gott ordförråd och en notmal
satsförståelse. Hon äterberättx en uppläst text på ett utrnärkt sätt och kan svara pä ftågor om en text
hon iyssnat på. Hennes visuella förmhgz ligget inom notmalomtådet och bör inte halagt hindet i vågen
för hennes läs- och skdr,'utveckling.
Eftersom Victorias resultat på läs- och skrivproven ligget inom notmalomtådet för en \,-uxen petson är
diagnosen specifik läs- och skrivsvårighet/dyslexi inte aktuell. Hon }rrar t dag en funktionell läsfötmåga
studera på högskola utan kompensatodska
och en god läsförståelse, vilket ger henne förutsättning r
^tt
hiälpmedel.

Diagnos:

se ovall

Artikulation
Artikulationen kan ha betldelse för lässprå k lj u d ti //

Test dy

och skriuutuecklingen.

En

säker artikulation kan göra det lättare att koppla

b o kstaa.

resuhat:

Tolkning

Manual 2008: atikulationsväxling och tepetitiolt

^y

attikulationskrävande ord

Victoria utför atikulationsväxlingarna,wtarL svårigheter och upprepat samtliga
atikulationskrävande ord kotekt. Hennes atikulationsförmåga är notmal för
åldem.

Auditivt minne
Det aaditiaa minnet har bland annat stzr
auditiut minne kan aara en aa orsakerna

Test dv resuhat

To/kning

befldelse

till

fir

uårfinnåga till rpråkinlöming

och språkforståelse.

Ett

begränsat

/äs- ocb skiusuåigheter.

Manual2008: repetition av orelatetade otd och meningat
Manual 2008: sifferepetition
Logos fonologiskt kottidsminne: percentil 89,6
Logos atbetsminne: percentil 95,0

Victoda repetetur. siu siffror ftaml"iinges och tte t[l*t sifftor bakldnges. Hon
minns fem orelaterade ord och upptepar meningar med upp till f]otton ord korekt.
I datolptogrammet Logos fåt hon goda resultatpä de uppgifter som testar
korttidsminne och atbetsminne. Victorias minne för talat språk ligget inom
notmalområdet föt en vuxen pe$on.

Fonologisk förmåga
Uppgifur inom områdetfonologiskfinnågafirutsätter l1udsäkerhet, abstraktionsfonzåga och ett bra arbetsminne. Dessa
faktorer har eru nlcket stor befldelse fir utuecklingen aa ordaakodning och stauning.
Test dy

resultat:

Tolkning

Manual2008: ordsegmentering samt tepetition av nonsensord
Fonologisk medvetenhet (Paulin):4O / 40 Ått

Nät Victoria ska säga hur dknga och påhittade otd stavas har hon vissa svårigheter
med de längre riktiga orden. Hon kan dock med säkethet segmentera de riktiga
orden och repeterar dem också helt korekt. I testet Fonologisk medvetenhetWatar
hon alla uppgifter, även om vissa uppgifterär något utmanade för henne.

Visuell förmåga
att torka
Den uisuerafirrnågan auserfirrnågan
text'
aaläsa
har säkert och snabbt man kan
Test

dt

och

minnas intryck

s,n malt tar in

uia s1nen, uilket kan ha beryd'elsefir

4
Teckenkedior Sacobso t): 37 poäng'^stanine
TVPS Uf lesttf Vlsual-Perceptual Skills
91
visuell diskriminatio n: 1' 6 / 16 rätt' petcentil
percentil3T
visuellt minne: 14/16 rätt,
3Z
visuella spaiala relad oner: 1 5 / 1 6 rätt' p e19en$
98
visuell fo?mkonstan s:16 / 16 tätt' petcentil
16
percentil
visuellt sekvensmin ne: 1'7/'l'6 rätt'
98
visuell figur /bakgrun d: 1' 6 / 1' 6 rätt' percentil
visuell helhet' 15 / 1'6 tätt, percentil 75
Logos visuellt korttidsminne: percentil 34'1

resuhat:

har en normal visuell förmåga' Hon
De sarnmantagna resultaten visar att victoria
liggetinomnotmalomtådetidetomfattandetestetTVPSdäruppgrftenätatttolka
figurerochmönster'VictodastesultatidetdatorbasetadetestetVisuellt
nivå föt åldercgruppen'
kåtttidsminne ligget också pä en föwåntad

Tolkning

Sptåklig förmåga
En god språkkgfirrnåga är uikttgfir konmwnikation
h

ar stor be4tde

Jiir

tse

och

meningsfirståeke
inräming uia såuär skrift som tar. ord- och

läsJiirståelse'

Språkförctåelse
Tes dr

tätt, stanine 7
särpsten): 29-134
Manual 2008: Iogiskt gtammatiska menin-gat
Byberga ur A-ning pindström & werner)
Hörförståelse (återbeåfta uppläst text):
Logos hörfömtåelse: Percentil 100

reswltat: DLS ordförståelse

Tolkning

en god förmågp att tolka logiskt
Victoria har etnormal förståelse av ord och
oih dtt'tit*a i en uppläst
grammatiska -."-grr. Hon åtetbe:?u::'^*a:nhanget
ligget inorn normalomtådet för en
text på ett utrnärkt ,ii,. H.rrrr"s sptåkförståelse
vuxell pefson.

Uttryck
Test dv resw/tat:

BNT @oston Naming Test): 54/60 rätt, stanine 8 (åk 9)
Fonologiskt ordflöde (FAS): 11+8+9 = 28 ord
Semantiskt ordflöde (djur & verb): 28 diw och 15 verb

Tolkning

Victoria har ett gott ordföråd och kan snabbt mobiliseta ord under tidspress.

Läsning
Iisning brakar

anafuseras

i aukodning (läst€knik)

ochf)rståelse. För alt tillgod.ogöra siginnehålkt

i texter

behöaer båda

delarnafungera, kombinerat med motiaation och intressef)r det lästa.

Avkodning
Test dv resaltat:

Ordkedjot Sacobson): 30 poäng, stanine 4
Meningskedjot flacobson):46 poäng, stanine 5
LS avläsning ord: 48/50 rätt, tid: 48 s, stanine 6
LS avläsning nonsensotd: 48/49 rätt, tid: 62 s, stanine 4
Högläsning av text: Visslingen
Logos otdidentifiedng: percenfT 7 4,5
Logos fonologisk Lisning: percent:d 44,2
Logos ortogtafisk läsning: petcentil 59,9

Tolkning

I ett flertal

avkodningstest får Victoda åldersadekvata resultat, vilket visar att hon
har en fungerande lästeknik. När hon fåt högläsa en text läser hon med bra flyt och
hög hastighet.

Läsförståelse och läshastighet
Test dv resultat:

LS läsförståelse: 16/20 poäng, tid 28 min, stanine 7
DLS läshastighet 3"1, poäng, stanine 6

Logos läsförståelse: percentil 100
Logos läsflyt petcentil 88,1
Tolkning

Victoria läser med en normal hastighet föt åldetn och med ett gott flyt. Hon hat en
god ldsförståelse vid både tyst läsning och högläsning.

Skrivning
Attformulera

sig

i skift är d.en mest

auancerade språkhga uppgifen och

kan beskriuas utfrånform (till exempel

stauning och interpunktion), innehåll (ordforråd, idäer) och anuändning (att texten har en fldlig mottagare).

Stavning
Test dv

resuhat:

Tolkning

DLS tättstavning:

27

/36 tätt, stanine 4

Victorias resultat på stavningspfovet ligget inom normalomtådet. Av de ord som
felstavas blir det dock tydliS att hon ät osäker på vilka ord som stavas med
dubbelteckning.

Arbetssätt
Alh

ufiira och därefur
till ilpPnärkmrnhet, koncentration ocb uthålligftet.

larand.e fiinttstitter ettfungerande arbetssätt: att kunna planera uppgfter, att komma i gång att

kontrollera resultatet. Arbetssättet påuerkas också aa uårfinnåga

Victoda arbetr fokuserat i timslånga arbetspass. Hon lyssnar uppmärks^mtph instruktionerna och
kommet snabbt igång med de olika uppgiftema.

Talkliniken
Danderyds Sjukhus AB
Stockholm 09-02-1,7

allmann
oped
-690 66 86

Så han hlkas nesultaten
Många testresultat redovisas i så kallad staninepoäng. Det innebär att resutatet
jämfors med hur en stor grupp jämnåriga klarat sarruna prov. Stanineskalan
har nio skalsteg. Något forenklat kan man säga att staninevärde 4, J eller 6
är normalresultat. Staninepoäng 7,8 eller 9 är resultat långt över genomsnittet. Låga staninevärden på r, z eller 3 betyder motsatsen: att individens resultat awiker negativt från medelvärdet för årskursen. Enstakaläga staninevärden medger inte några säkra slutsatser. Flera låga resultat under en viss
rubrik, till exempel ordavkodning, kan däremot tolkas som svårigheter inom
detta område.
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Stanine
I
I

I
I
I

än

Farcentil
Ändra resultat i utlåtandet presenteras i så kallade percentiler. Ett resultat inom
den 57:e percentilen betyder exempelvis att individen har presterat lika bra
eller bättre rn 57 procent av sina jämnåriga .Läga resultat, kring den 15:e
percentilen eller lägre, ryder på svårigheter i den aktuella uppgiften.
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