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Beskrivning
Författare: Britta Ericson.
För att hjälpa ett barn som har svårt att läsa och skriva behöver man ta reda på vad som
hindrar framstegen i läsning och skrivning. Många gånger kan en pedagogisk utredning i
kombination med en synundersökning ge svaret. I andra fall kan det vara nödvändigt att
komplettera med utredning hos logoped, läkare, psykolog och sjukgymnast för att få en
helhetsbild av barnets svårigheter och de psykosociala konsekvenserna. Ledande företrädare
för olika yrkesområden beskriver i föreliggande bok hur läs- och skrivsvårigheter kan utredas.
Denna reviderade fjärde upplaga har kompletterats med två nya kapitel. Det ena beskriver hur
hörselundersökning kan komplettera en läs- och skrivutredning. Det andra kapitlet behandlar
området läs- och skrivsvårigheter med fokus på elever med annat modersmål än svenska.
Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare,
psykologer, sjukgymnaster, ortoptister och andra yrkesgrupper som behöver kunskap om
orsaker till och utredning av läs- och skrivsvårigheter.

Annan Information
vilken roll modersmålsläraren har i arbetet med utredning och undervisning av läs- och
skrivsvaga andraspråkselever. Preciserade frågeställningar. Hur beskriver pedagogerna,
speciallärarna och logopeden att de upptäcker läs-och skrivsvårigheter hos andraspråkselever?
Hur utreder pedagogerna, speciallärarna och.
I andra fall kan det vara nödvändigt att komplettera med utredning hos logoped, läkare,
psykolog och sjukgymnast för att få en helhetsbild av barnets svårigheter och de psykosociala
konsekvenserna. Ledande företrädare för olika yrkesområden beskriver i föreliggande bok hur
läs- och skrivsvårigheter kan utredas.
Vad är dyslexi? Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter, F81.0 Specifika
lässvårigheter/Dyslexi, är ett språkbiologiskt funktionshinder som yttrar sig i läs- ning och
skrivning. Grundproblemet är att uppfatta språkets små byggstenar, ljuden. Konsekvensen blir
svårigheter med att uppnå flytande, automatiserad läsning.
27 aug 2013 . En pedagogisk utredning görs också för att kunna sätta in adekvata åtgärder vid
t.ex. läs- och skrivsvårigheter och kan även vara en viktig utgångspunkt när det ibland är
aktuellt med en djupare utredning, t.ex en logopedutredning. Tanken med utredningen är att
öka förståelsen för eleverns kunskaper,.
Allt inom allmänlogopedi. Specialist inom röst och stamning. Vårdavtal Stockholms läns
landsting. Mottagning i Karlstad måndagar och fredagar. Tar emot privatkunder från hela
landet med IT- behandlingar. Koppla upp dig hemifrån och få din behandling via internet.
Boka in den tid som passar dig. Betalning via Klarna i.
14 dec 2016 . Medicinska prioriteringar görs inom all hälso- och sjukvård och grundas på
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och. Patientlagen (2014:821). Vården ska ges på lika
villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och
den enskilda människans värdighet.
Vid misstanke om specifika läs-och skrivsvårigheter diagnostiseras eleven först på hemskolan.
• Åtgärdsprogram upprättas. Intensivträning genomförs under 8 veckor. • Förnyad
diagnostisering görs. • Vid kvarstående svårigheter inleds en .sk. Basutredning. Tidigast i åk 4.
• Eleven remitteras till synundersökning och ev.
mer i kontakt med barnet. Beroende på hur ärendet ser ut kan en utredning bestå av enbart en
pedagogisk bedömning (läs- och skrivsvårigheter) eller en psykosocial bedömning (social
problematik). Vid en psykologutredning. (t.ex. misstanke om utvecklingsförsening) ingår
också en pedagogisk kart- läggning. Ibland krävs.
Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är framtaget på
förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Det ska ses som ett stöd i arbetet att utreda
elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Tanken är också att materialet är
ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska.
Både barn och vuxna kan ha så pass uttalade läs- och skrivsvårigheter att det blir svårt att
hantera skolarbetet och vardagen. Alla som har svårigheter med att läsa och skriva har inte
dyslexi, men på Talkliniken gör vi alltid en noggrann utredning för att ta reda på vad som

ligger bakom problemen och vad man kan göra för.
Uppsatser om UTREDNING AV LäS- OCH SKRIVSVåRIGHETER. Sök bland över 30000
uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,
stipendier & examensarbeten.
17 nov 2014 . Ann-Katrine Risberg, som är verksamhetsledare för Vasa specialpedagogiska
center, berättar om vad som ingår i den specialpedagogiska utredningen av elevers läs- och
skrivförmåga som centret brukar utföra. Så länge som det har funnits skola har det funnits
elever med läs- och skrivsvårigheter. Idag är.
Pris: 400 kr. Häftad, 2010. Finns i lager. Köp Utredning av läs- och skrivsvårigheter av Britta
Ericson, Per-Anders Rydelius, Kenneth Hyltenstam, Max Frisk, Christer Jacobson på
Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
Läs och skrivsvårigheter. Vi har anpassad utbildning för dig som har läs och skrivsvårigheter.
Vi gör även utredningar för att kunna ansöka om förlängd skrivtid eller muntliga prov. Ta
kontakt för mer information.
Läs- och skrivutredning – individens läs- och skrivförmåga utreds genom en större och
övergripande utredning där man tittar på de underliggande orsaker till svårigheterna med att
läsa och skriva samt för läs- . Specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli förekommer ofta
tillsammans med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
LOGOS, kurs, läs och skrivutveckling, dyslexi, lässvårigheter, skrivsvårigheter,
dyslexidiagnostik. . Om utredningsansvaret ligger på en central elevhälsa kan det vara lämpligt
att låta uppföljningsansvaret ligga lokalt på varje skola för att inte överbelasta den centrala
elevhälsan. Testet, LOGOS, är forskningsmässigt väl.
Behöver du hjälp med ansökan om teoriprov med förlängd provtid eller muntligt prov är du
välkommen att kontakta oss. Har du en utredning om läs- och skrivsvårigheter sen tidigare är
det bra om du har en kopia på denna. Finns det ingen sådan här utredning kan vi hjälpa till
med ett lästest som ligger till grund för ansökan.
Ring oss och fråga, om du är osäker på om ditt barn skulle kunna vara aktuellt för utredning
hos logoped! Målsättningen med våra insatser är att utreda personens språk-, läs- och
skrivförmågor och att sprida denna kunskap. Utredningen kan vara . Man kan ha läs- och
skrivsvårigheter av flera orsaker. Dyslexi är en orsak.
Kommunens åtgärdstrappa syftar till att säkerställa att rutiner för kartläggningar, utredningar
och åtgärder blir likvärdiga i kommunens skolor. När en elev behöver särskilt stöd är
upprepade perioder av intensivträning ett förstahandsalternativ. Vid läs- och skrivsvårigheter
ska läraren med stöd av specialpedagoger och.
10 sep 2016 . . landsting för att få en snabbare utredning. – Ännu märker vi inte att det fått
någon effekt i form av minskad efterfrågan hit, säger Inger Gustavsson. Susanne Eklund,
enhetschef på Klaraborgs specialpedagogiska område i Karlstads kommun tycker skolorna är
bra på att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.
1 jul 2016 . Vid misstanke om språkstörning kan Barn och elevhälsan efter utredning remittera
till logopedmottagningen. Det är också dit man remitteras om man som vuxen misstänker
funktionsnedsättningen dyslexi. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och
skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan.
Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är ofta ärftligt. Söderlogopederna har en lång erfarenhet
gällande dyslexiutredningar. Kontakta Anna Karlén Åborg, tel. 08-720 61 05.
Vad är dyslexi? Man kan ha läs- och skrivsvårigheter av olika orsaker. En av orsakerna är
dyslexi, även kallat specifika läs- och skrivsvårigheter. På 1177.se kan du läsa mer om dyslexi.
Vilka insatser kan vi erbjuda? Hos våra logopeder kan du göra en dyslexiutredning och få
rådgivning. Hur kommer man till oss?

Läs- och skrivsvårigheter. Språkstörningar. Vad kan vi göra åt det? Här är några exempel på
vad Kompa kan erbjuda: Utredning av dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning.
Utredning på engelska; Hjälp med att komma igång med strukturerat läxarbete i hemmet; Stöd
vid skolmöten; Utprovning av lämpliga.
Innehåll. - Forskning kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Skriftspråkliga hinder av olika
slag samt olika kartläggnings-och observationsmetoder - Testmetodik såväl praktiskpedagogisk som etisk - Diagnosmaterial - Diagnosens betydelse för elev, föräldrar och lärare Kompensatoriska hjälpmedel och vägar runt.
Alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi men alla som har dyslexi har läs- och
skrivsvårigheter. Utredning Du behöver ingen remiss utan ringer eller mailar oss för att boka
tid. Utredningen görs på elevens skola eller på mottagningen. Vuxna utreds på vår mottagning
på Batterigatan 9 i Jönköping. Vi har korta.
visuella arbetsminne. • auditiva arbetsminne. Efter utredningen dokumenterar speciallärare.
/specialpedagog förslag till åtgärder i samråd med lärare, elev och föräldrar. Stödmaterial. På
www.spsm.se finns ett stödmaterial för speciallärare/specialpedagoger; ”Pedagogisk utredning
av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi”.
11 aug 2015 . Skollagen, 3 kap. 8§. Här följer det att inom ramen för undervisningen eller
genom resultatet på nationella prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev
inte kommer att nå de kunskapskrav som.
Vid flera typer av funktionsnedsättning följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid
synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspergers syndrom är
diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel
samt komplikationer efter en stroke.
Köp boken Utredning av läs- och skrivsvårigheter av Britta Ericson, Per-Anders Rydelius,
Kenneth Hyltenstam, Max Frisk, Christer Jacobson, Birgitta Johnsen, Elisabeth Price, Agneta
Rydberg, Margareta Carlström, Ingemo Bonnier, Hjördis Kreku, Annika Josefson, Eva-Lena
Rydelius, Stig Arlinger (ISBN 9789144056098).
Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi/specifik lässvårighet. Förekomst, orsaker och
diagnostik. Max Frisk. 65. Vad är dyslexi – en definition. 66. Läs- och skrivsvårigheter av ej
dyslektisk karaktär. 68. Hur ofta förekommer dyslexi. 69. Orsaker. 77. Diagnostik. 5. 91.
Pedagogisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter.
Klassläraren och specialläraren har centrala roller vid diagnostisering av elevers läs- och
skrivsvårigheter. I de flesta skolor följer man . Om problemen med läsningen och skrivningen
inte minskar trots skolans stöd är det viktigt att göra en grundligare utredning av
svårigheternas bakgrund. Tilläggsutredningar behövs.
logopedisk utredning av läs- och skrivförmåga. Medicinska prioriteringar görs inom all hälsooch sjukvård och grundas på Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientlagen
(2014:821). Vården ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt
för alla människors lika värde och den enskilda.
Test/utredning för att hitta en bra startpunkt för lästräningen.
Jag har fleråriga påbyggnadsutbildningar både inom läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi och
inom räknesvårigheter/Dyskalkyli men även fördjupning inom arbetsminnets betydelse vid
dessa svårigheter. Varje enskild utredning tar i genomsnitt 4-6 timmar för eleven som även
kan delas upp på två eller flera tillfällen. Till detta.
12 okt 2017 . Nu är de kliniska riktlinjerna för logopedisk utredning av läs- och
skrivsvårigheter färdiga och finns tillgängliga på Svenska logopedförbundets hemsida!
Svenska logopedförbundets arbete med kliniska riktlinjer. Vid förbundsmötet 2011 fick

Svenska logopedförbundets styrelse (Slof) i uppdrag att arbeta.
Dokumentägare. Fastställare. Giltig fr.o.m.. Giltig t.o.m.. Jan Hultbäck. Jan Hultbäck. 2013-0128. 2016-01-28. Titel. Revision. Giltig t.o.m.. Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter hos barn och
ungdomar - riktlinjer för utredning. 2. 2016-01-28. 1 (13). Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
hos barn och ungdomar - riktlinjer för utredning.
Dessa riktlinjer tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar för bedömning, utredning och insatser
för personer med läs- och skrivsvårigheter i form av dyslexi samt på vilken vårdnivå ansvaret
ligger. Med vuxna avses personer över 18 år och som inte omfattas av skollagen. Bakgrund.
För att säkerställa en god och jämlik.
13 okt 2017 . Hälften av eleverna i klassen har konstaterade läs- och skrivsvårigheter. Men
man får inte vara för snabb med att utreda elever som varit på flykt eller växt upp i krigszoner,
menar specialpedagogerna på Center för språkintroduktion i Göteborg.
kunskapsmålen ska utredas, kommer det att krävas tydlighet inom skolan vad gäller
kartläggning/utredning av behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att ta reda på om och
hur pedagoger med specialpedagogiska arbetsuppgifter kartlägger elever i åk 3-9 med sent
upptäckta läs och skrivsvårigheter samt hur.
Dyslexiutredning. En dyslexiutredning (logopedisk läs- och skrivutredning) innebär att den
språkliga förmågan relateras till läs- och skrivfärdigheterna. Syftet är att utreda om personen
har läs- och skrivsvårigheter och hur dessa svårigheter i sådana fall yttrar sig. Följande
förmågor undersöks: Språklig förmåga, d v s.
20 aug 2014 . leverera goda underlag för fortsatt utredning. Ansvarfördelning. • Skolan har
ansvar för insatser som underlättar för eleverna att klara studierna. • Skolan ansvarar för att
utreda läs och skrivsvårigheter enligt modell och utbildning från SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten) eller annan likvärdig.
Språkets olika delar och nivåer belyses.Språk-, läs- och skrivsvårigheter behandlas teoretiskt
och praktiskt och dyslexibegreppet belyses ur olika perspektiv. Studenterna gör individuellt
under kursens gång en fallstudie, som presenteras i grupp och där förmågan att utforma
pedagogisk utredning, kommunicera resultat och.
Vi har ett valbart ämne på allmän kurs Läs och skriv för dig som vill träna din läs- och
skrivförmåga. Vi jobbar med läsplattor och använder olika appar som stöd. Skolan kan utreda
läs- och skrivsvårigheter. Om du upplever att du har läs- och skrivsvårigheter har vi en
pedagog på skolan som kan göra tester som visar vilken.
Om du har problem med att läsa och skriva och kanske misstänker att du har dyslexi kan du
göra en utredning. Det är en service som inte finns inom universitetet. Ta kontakt med en
vårdcentral för att få remiss till exempelvis en logoped. Logopeder har rätt att ställa
medicinska diagnoser på dyslexi. Enligt Patientlagen finns.
Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som
innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. . I Sverige utförs idag de flesta läs- och
skrivutredningar med frågeställningen dyslexi av logopeder, specialiserade specialpedagoger
eller psykologer. Genom att undersöka talspråkliga.
Denna rapport ger en inblick i hur det är att genomföra universitetsstudier när man har läsoch skrivsvårigheter. Alla deltagare i studien, med skriftspråkliga svårigheter, har genomgått
en utredning av läs- och skrivförmågan vid utredningsenheten på universitetet. Många av
studenterna med läs- och skrivsvårigheter.
Skolan ger stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter genom tidiga insatser för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för barn och ungdomar att lyckas i sin naturliga lärmiljö. För elever i
behov av . och skrivsvårigheter. Kunskapssammanställning kring läs- och skrivsvårigheter
från Statens Beredning och Utredning (SBU)

Celia-biblioteket – Ett statligt specialbibliotek som erbjuder litteratur och information till
personer med läs- och skrivsvårigheter; Mallar för intyg över dyslexi (på webbsidorna för .
Vasa Specialpedagogiska Center – Erbjuder specialpedagogiska utredningar på individ och
gruppnivå med betoning på läsning och skrivning.
Intyg om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan krävas i vissa fall, till exempel om man
behöver extra tid på högskoleprovet eller när man ska ta körkort och göra teoriprov hos
Trafikverket. Ibland kan man vara tvungen att utreda flera gånger i livet eftersom intyget inte
får vara alltför gammalt. I länklistan hittar du länkar till.
12 nov 2015 . Vuxna och gymnasieungdomar i behov av utredning kan kontakta
logopedmottagningen utan krav på remiss från annan vårdgivare. Elever i grundskolan med
läs- och skrivsvårigheter utreds av specialpedagog eller logoped i skolan. Elever som uppvisar
mer generella språkliga svårigheter, eventuellt i.
ske informellt med yrkeserfarenheten som bedömningsgrund, eller med formella test av olika
slag. Utredning och diagnosticering för att bestäm- ma enskilda elever som har uppenbara läsoch skrivsvårigheter är ytter- ligare en funktion. Forskarna som intervjuats i
konsensusprojektet berör alla dessa typer och funktioner.
20 dec 2010 . Vi tar emot alla remisser men remisser som handlar om utredning av läs- och
skrivsvårigheter omfattas inte av vårdgarantin. För de barnen är väntetiden två år för
närvarande, säger Ulla Kedbäck, chef vid enheten för barnlogopedi i Göteborg. Upp till varje
skola. Barn med allvarliga språkstörningar, där.
I skolorna finns det olika system för att uppmärksamma, kartlägga och utreda läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Fördjupad utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi görs
vanligen i årskurs 3-5 efter det att frågan har behandlats i ett elevvårds- eller elevhälsoteam på
skolan. Väntetiden för en sådan utredning kan vara i det.
Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som bl a. innefattar dyslexi (eller specifika läsoch skrivsvårigheter som det även kallas). . väldigt tidiga insatser går det att rädda många barn
som kanske annars hade utvecklat läs- och skrivsvårigheter. Utredning? Om en elev trots
tidiga insatser och förebyggande åtgärder.
4.2 Hur kan man få en utredning gjord? 13. 4.3 Vilka pedagogiska metoder anser du fungerar
bäst i undervisningen? 15. 4.4 Vad finns det för hjälpmedel för elever med läs- och
skrivsvårigheter? 16. 4.5 Hur samarbetar pedagogerna runt elever med läs- och
skrivsvårigheter? 17. 4.6 Bakomliggande faktorer till att elever har.
Dyslexiutredningar och utredning av andra läs- och skrivsvårigheter. Kommer inte läsningen
igång som den ska? Går läsningen allt för långsamt? Är det svårt att förstå den lästa texten?
Krånglar det med stavningen? Då kan det behövas en bedömning av läs- och skrivförmågan.
En genomgripande utredning görs där.
3 jun 2012 . Grunden för en lyckad skolgång är läskunnighet. Därför är ett av skolans
viktigaste mål att se till att alla elever tidigt erövrar denna färdighet. Under skolår 1 ska elevens
tidiga läsutveckling följas noggrant. Om en elev visar sig ha svårt med läsinlärningen är det
högst angeläget att uppmärksamma och.
Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter Sammanställd av Svenska Dyslexiföreningen
Denna skrift kan rekvireras från: Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42, 1 tr ö g
STOCKHOLM Telefon:
20 aug 2014 . leverera goda underlag för fortsatt utredning. Ansvarfördelning. • Skolan har
ansvar för insatser som underlättar för eleverna att klara studierna. • Skolan ansvarar för att
utreda läs- och skrivsvårigheter enligt modell och utbildning från SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten) eller annan likvärdig.
För en person med läs- och skrivsvårigheter sker inte läsning automatiskt. . Dyslexi, även

kallat specifika läs- och skrivsvårigheter, innebär att det finns betydande svårigheter med
läsning och stavning som har sin grund i brister i . För mer information var god se Modell för
utredning av läs- och skrivsvårigheter (pdf-fil).
15. Kartläggningsmaterial, individuell nivå. 18. Modell för utredning av läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. 19. Vad du som undervisande kan göra för att stödja elever. 20 med
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Modell för utredning av matematiksvårigheter/dyskalkyli. 23.
Vad du som undervisande kan göra för att stödja elever.
Skolan ansvarar för att uppmärksamma, utreda och rikta insatser vid läs- och skrivsvårigheter.
I de fall barnet är i behov av att dyslexidiagnos ställs är det regionen som ansvarar för detta.
Enligt gällande riktlinjer gör vi läs- och skrivutredningar från och med årskurs 4. Vid
flerspråkighet kan utredning genomföras tidigast då.
Temagrupp Barn och Unga har utarbetat en delregional överenskommelse utifrån dokumentet
”Förtydligande av kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och
insatser för barn och ungdomar med specifika läs och skrivsvårigheter”. Skollagen 3 kap,
Hälso‐ och sjukvårdslagen 2 och 3 § har legat.
bidra till att rikta de pedagogiska insatserna på bästa sätt. Psykologbedömningen bifogas
Ansökan till utredning av läs- och skrivsvårighet/språkstörning. Detta gäller för elever under
18 år. ……………………………………………… Leg psykologs namnteckning.
Psykologbedömningen bör innehålla: Namn, personnummer.
26 aug 2013 . Likvärdiga och kvalitetssäkrade pedagogiska utredningar av läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi i skolan är målet. Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerar ett
stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna på vägen. Att läsa och skriva är en aktiv, skapande
helhetsprocess. När en elev har svårigheter.
När det föreligger uppenbara, ej tidigare identifierade och/eller utredda, svårigheter med att ta
in språklig information och/eller att uttrycka sig utan att missförstånd uppstår, kan en språklig
utredning av skolbarn genomföras. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi kan endast ta emot
remisser med frågeställningen läs- och.
11 nov 2013 . Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) har tagit fram ett Stödmaterial för
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på förfrågan av specialpedagoger
runt om i landet. Materialet är framtaget i samarbete mellan Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Stockholms universitet och.
Dyslexiförbundet för läs-, skriv- och räknesvårgheter.
samt vuxna utreds avseende språklig förmåga, läs- och skrivförmåga samt räkneförmåga.
Observera att räkneförmåga inte utreds förrän i år 4 och läs- och skrivsvårigheter inte utreds
förrän vårterminen i år 3. Språklig förmåga bedöms däremot även i de lägre årskurserna. •
Inför utredning av skolbarn önskas remiss där en.
Vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter är det bra att göra en utredning.
Stödmaterial för pedagogisk utredning. Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi är framtaget av SPSM på förfrågan av specialpedagoger. Det är ett
stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Läs mer
på SPSM.
Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever är svårutredda och därför är en . arbete med
kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och stötta elever med
läs- och skrivsvå- righeter. ... Att utreda vad svårigheterna beror på är viktigt för att kunna gå
vidare med lämpliga insatser för eleven.
Dyslexi. Dyslexi innebär en specifik läs- och skrivsvårighet. Cirka 5 procent av befolkningen
anses ha detta funktionshinder. Kortfattat kan man säga att alla som har dyslexi har läs- och
skrivsvårigheter, men alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi! Underverket – att

enkelt kunna ta del av innehållet i en text.
KLINISKA RIKTLINJER FÖR. LOGOPEDISK UTREDNING AV. LÄS- OCH
SKRIVSVÅRIGHETER. SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET (Slof). 1 oktober, 2017.
Referens: Slof. (2017). Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och
skrivsvårigheter. Stockholm: Svenska logopedförbundet.
10 aug 2016 . Brukar du kasta om och tappa bort bokstäver? På VUX kan du få kvalificerad
hjälp med dina svårigheter. Du behöver inte ha gjort någon utredning eller ha en
dyslexidiagnos för att få delta i undervisningen. - Du arbetar i din egen takt. - Du går i en liten
grupp. - Du kan börja när som helst under terminen.
arbetet med att upptäcka och identifiera elever i läs- och skrivsvårigheter samt skapa goda
förutsättningar för deras språkutveckling. Gemensamma riktlinjer för att uppmärksamma
elever i behov av stöd. - utredning av läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är
ett övergripande begrepp för många olika.
I samband med en utredning av läs- och skrivsvårigheter är det bra att parallellt med den
psykologiska och specialpedagogiska utredningen som utförs på centret och som fokuserar på
språket och kognitiva färdigheter göra tilläggsutredningar av t.ex. syn, hörsel och motorik.
Svårigheter med läsning och skrivning kan.
har läs- och skrivsvårigheter som beror på specifika svårigheter som dyslexi eller om det .
Svårigheter med att avkoda ord, läsa med flyt och förståelse och att stava vilket ger
konsekvenser. • Dyslexi är en av flera orsaker till läs- och skrivsvårigheter. . dyslexikaraktär. •
En dyslexiutredning genomförs av dem som har.
Om man vill veta vad läs- och skrivsvårigheterna beror på, kan man göra en läs- och
skrivutredning. Vid utredningen testas inte bara läs- och skrivförmågan, utan även förmågan
till språklig bearbetning. Att läsa och skriva handlar i grunden om språklig förmåga. För att
lära sig läsa och skriva måste den språkliga förmågan.
Att ställa diagnos vid utredning av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Det är till stor nackdel för
vår yrkeskår att vi ställer diagnos på olika sätt. Uppenbarligen resulterar utredning av samma
svårighet hos samma person i olika diagnoser beroende på vilken logoped som har gjort
utredningen. Nedan följer exempel på mitt sätt.
Utredning av läs- och skrivsvårigheter (Heftet) av forfatter Britta Ericson. Pris kr 539. Se flere
bøker fra Britta Ericson.
Fördjupad pedagogisk utredning för tal/språk/läs/skrivsvårigheter för elever i grundskolan,
förskoleklass och fritidshem. 1. Till er som använder materialet fördjupad pedagogisk
utredning. Denna utredning kan ha flera syften: att öka förståelsen för elevens kunskaper,
färdigheter, erfarenheter, förutsättningar och behov.
Vid en dyslexiutredning testas inte bara läs- och skrivförmågan. En grundlig utredning görs
också av elevens förmåga till språklig bearbetning. På så sätt kartläggs elevens styrkor och
svagheter. Under utredningen identifieras de grundläggande svårigheter som ligger bakom
elevens läs- och skrivsvårigheter. Därmed kan.
När en elev har uppenbara svårigheter med att ta in/förstå muntlig, språklig information
och/eller att uttrycka sig, kam en språklig utredning genomföras. Läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Elever med läs- och skrivsvårigheter ska i första hand omhändertas
av pedagoger på skolan. Specialpedagog/speciallärare kan hjälpa till.
Det är angeläget att tidigt upptäcka elever som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter. Att
göra en kartläggning/utredning för att kunna bedöma arten av läs- och skrivsvårigheter är
viktigt. Det ger möjligheter att sätta in rätt åtgärder och rätt stöd. Ju tidigare desto bättre. Men
vad är det då som bör uppmärksammas?
Varmt välkomna till Logopedbyrån Dynamica Syd i Malmö! Till vår mottagning är barn och

vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller med räknesvårigheter/dyskalkyli välkomna
för en noggrann utredning hos leg. logoped enligt de riktlinjer som gäller. För att underlätta
vardagen är det viktigt att den som har läs- och.
31 maj 2011 . Att uppmärksamma, kartlägga och utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I
skolorna finns olika system för att uppmärksamma, kartlägga och utreda läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Elever i vissa skolor behöver inte vänta alls på utredning, medan
väntetiden på andra håll kan vara mer än årslång.
För att veta om läs- och skrivsvårigheter beror på dyslexi kan en utredning göras hos logoped.
Mötet med logopeden börjar med ett samtal om hur läsningen och skrivningen fungerar.
Därefter genomförs olika läs- och skrivuppgifter, men också uppgifter som exempelvis
handlar om att komma ihåg information eller lösa.
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©. Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter.
18 mar 2015 . Men enligt henne var det först när hon hotade med Skolinspektionen som en
utredning om dyslexi inleddes. Annons. Läs- och skrivsvårigheter. Mamma Karin kämpar för
att sonen Albin ska få en dyslexiutredning. Enligt skolans policy dröjde det då Albin ansågs
för ung.Foto: Sofia Gustafsson. Läxläsningen.
Handlingsplan för generella och specifika läs- och skrivsvårigheter. Valbo rektorsområde
läsåret 2012- . förskoleklassen och de tidiga skolåren skapas goda förutsättningar för alla barns
läs- och skrivutveckling. Valbo skolenhets . detta till biträdande rektor/rektor som skyndsamt
initierar en utredning. Utifrån resultat av.
Dyslexi innebär att man har medfödda läs- och skrivsvårigheter. Besvären kan minska med
hjälpmedel. Här får du råd om var du ska söka hjälp.
Direktiv från SLL angående underlag för logopediska läs- och skriv-/dyslexiutredningar. Från
första januari 2017 så gäller nya . remisser för logopedisk läs- och
skrivutredning/dyslexiutredning. Nedan följer en . och läsning”. 1 Alternativt kan SPSMs
”Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” användas.
30 nov 2016 . Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi – ett stödmaterial.
Förutom stödmaterialet så finns där även en översikt med ca 70 st tester. Där förtydligas vilka
årskurser som testerna passar för, vilka områden som testas etc. Översikten är uppdaterad
augusti 2016. Se länk nr 1 nedanför.
24 feb 2017 . Remiss gällande patient med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska innehålla
en tydlig frågeställning för att möjliggöra logopedisk bedömning av om medicinskt
utredningsbehov föreligger. Patienter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utredning dyslexi.
Dyslexiutredning med undersökning av språk,.
18 jun 2014 . Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Definition på dyslexi.
Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser
språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principerför
kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första.
En logopedutredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inriktas på: Språklig analys av
läsning och skrivning. Klarläggande av tal och språk (ordförråd, meningsbyggnad, spontantal,
språkförståelse); Relaterade faktorer till läsning och skrivning: t.ex. förmågan att lyssna och att
se, finmotorik och munmotorik.
Riktlinjer för utredning av. Läs-och skrivsvårigheter/Dyslexi. Dyslexi är en i grunden
pedagogisk diagnos som formellt kan ställas av logoped som har behörighet för detta.
Elevärendet bör ha tagits upp i elevhälsan. Åtgärder för att förbättra studiesituationen bör ha

vidtagits och utvärderats. Basutredning är ev. genomförd.
Sida 1 av 3. Pedagogisk beskrivning av läs- och skrivförmåga . (10 siffror). Årskurs : Skola:
Har eleven genomgått andra utredningar? (Neuropsykiatrisk, psykolog, eller annan utredning).
Ja/nej. Typ av utredning. År. Bifogas ja/nej . Vilka konsekvenser får elevens läs- och
skrivsvårigheter för skolarbetet? Beskrivning: 6.
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