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Lindrig utvecklingsstörning 

 

Del 1     Funktionsaspekter/funktionsdiagnostik 

 

               ett kort filmavsnitt    (”Ninjakoll”) 

 

Del 2      Medicinska aspekter/medicinsk  

               diagnostik, ffa genetik 



Det handlar om barn med problem som framförallt 
är relaterade till sådana kognitiva förmågor som 
rör det abstrakta/teoretiska tänkandet 

Det finns flera olika typer av kognitiva funktioner; 

Förutom abstrakt tänkande är en annan viktig förmåga 
exekutiv kognitiv funktion 

 

Även social intuition, att tänka om andras tänkande är en 
kognitiv förmåga 

  

 

 

 

 

 

 



Kognitiva funktionsnedsättningar 

Viktiga att beakta; inte alltid så tydligt framträdande, får 
stor betydelse i vårt samhälle 

 

Exempel 

Utvecklingsstörning 

 

ADHD 

 

Autismspektrumtillstånd 

 

 



 
Svårigheter med abstrakt/teoretiskt tänkande 

 
Kan föreligga i olika grad 

 

Från en svag begåvning, inom “normalvariationen”, 
till utvecklingsstörning 

 

Lindrig utvecklingsstörning är en 
funktionsnedsättning 

 

Stor variation i den kliniska bilden mellan olika grader 
av utvecklingsstörning och också inom begreppet 
lindrig utvecklingsstörning 

 

 



När ett barn har svårigheter med 

abstrakt/teoretiskt tänkande 

I vilken grad ? Psykologens bedömning avgörande  

 

Psykolog och läkare i samarbete – för bedömning av 

helhetsbilden –  och information från pedagog 

                          –  och förstås information från föräldrar 

Har barnet en utvecklingsstörning ? 

 

- eller en svag begåvning inom normalvariationen?  

 

Andra adderande svårigheter? 



 

Skilj från svag begåvning  

  
Statistiskt har ca 13-14% en teoretisk begåvning i 

IQ- intervallet 70-85 (nedre normalzonen)  

 

Svag begåvning tillhör den vida ”normalvariationen”, 
innebär ingen ”diagnos” 

 

Hur är skolans mål/kunskapskrav satta? 

 

Klarar eleven med svag begåvning de uppsatta 
kraven? 
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Utveckling av tänkandet 
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Ingrid Adolfsson 

Karol.univ.sjh./ 
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”Lätt” utvecklingstörning - 

           - är en svår diagnos att ställa 

Symtom i förskoleåldern – framförallt en allmän 

utvecklingsförsening, som ofta innefattar språk och 

tal, motorik, koncentration, beteende 

 

Svårare än jämnåriga att förstå mer abstrakta 

uppgifter, barnet upplevs vara som ett ”yngre barn” 

 

Ofta ges andra förklaringar – än generella kognitiva 

problem – till barnets svårigheter  

 

 

 



 
Lindrig utvecklingstörning - 

 
Ibland uppmärksammas inte problem förrän barnet börjat 
skolan 

 

I skolåldern märks inlärningssvårigheter i teoretiska 
ämnen, svårare med läsning, att skriva och att räkna 

Svårare ju mer de teoretiska kraven ökar 

 

Barnet är inte riktigt i nivå med jämnårigas intressen/ 
aktiviteter i lekar, spel, samtal 

 

Om inte svårigheterna uppmärksammas – risk för överkrav 
och oförståelse från omgivningen – och nedsatt 
självkänsla hos barnet 

 

 



Lindrig utvecklingsstörning 

funktionsutredning 

Samarbete läkare och psykolog  

          

Ibland start på BVC 

 

Ibland start i skolan 

 

Behövs också bedömning på mottagning inom 

sjukvården 



 
Lindrig utvecklingsstörning 

 
Definition            

 

IQ: ca 50-70          psykometri 

 

 

Adaptivt kriterium: betydande svårigheter att möta 
de krav som ställs inom minst två av följande tre 
områden: akademiska färdigheter, sociala 
färdigheter och praktiska färdigheter. 

 

       funktionsvärdering  

 

 



Adaptivt kriterium, funktionsbeskrivande 

kriterium 

Hur mäta? 

   Strukturerad funktionsanamnes 

 

  Finns intervjuformulär som mäter adaptivt 

fungerande, båda finns nu i svenska versioner 

 

       Vineland  

       ABAS  Adaptive Behavior Assessment  

                   System 



BVC-journalen innehåller mycket information 

 
I informationspusslet bra att titta efter ”markörer” för 

”developmental disorder” i BVC-journalen 

 

Klarat synprövningen? 

Klarat hörselprövningen?                  

Motoriska problem?                         

Avvikande tal -/språkutveckling?     

              



Aspekter på utredning/diagnostik 

lindrig utvecklingsstörning 
  

Risk ”underdiagnostik” och ”överdiagnostik” 
 
 
 
Att tillförsäkra den som har en lindrig 

utvecklingsstörning att få det klarlagt 
 
 
 
Att tillförsäkra att den som inte har en lindrig 

utvecklingsstörning inte får den diagnosen 

 
 
  
  

 
 

  



Vad avses med ”felplacerad” 

”Lindrig utvecklingsstörning är i en hel del fall en svår 
diagnos att ställa. Det är just i gränsområdet till svag 
(men normal) begåvning som utredningen är svår och 
risk finns för det som Skolinspektionens generaldirektör 
benämner ”felplacering”. Denna risk skulle sannolikt bli 
mindre om skolan kunde erbjuda också de teoretiskt 
svaga eleverna, utan att de uppfyller kriterier för lindrig 
utvecklingsstörning, en passande skolform.”   /EF, ML  

 



Terminologi 

Utvecklingsstörning används i skollag, LSS 

 

Mental Retardation DSM-IV 

Psykisk utvecklingsstörning ICD-10 

 

Förståndshandikapp 

Begåvningshandikapp 

Intellektuell funktionsnedsättning 

 

USA/Storbritannien: har länge använt  

Intellectual Disability  

kommer nu också in i DSM-5 (ersätter mental retardation) 

 

Vad kommer I Sverige i DSM-5? 
                                  
 



Prevalens lindrig utvecklingsstörning 

Olika studier finns 

 

Prevalens varierar utifrån studerad population och 

metod 

 

Vanligen anges förekomsten till ca 0,5 – 1,5% 

I Skandinavien 

 

Många olika etiologier 

 

 

 



Samtidigt förekommande 

funktionsnedsättningar vid lindrig och 

måttlig/svår utvecklingsstörning (IQ<50) 

data från olika svenska studier 

 

                                    lindrig             svår 

      Cerebral pares      6-9 %             20%                  

      Epilepsi             12-15 %             35%                          

      svår synneds.        1-4 %        10-15%                         

      svår hörs.neds.     4-7 %            6-8% 

 
                   



Associerade funktionsnedsättningar vid svår och lindrig 
utvecklingsstörning 

”Psychiatric disorders in mildly and severely mentally 
retarded children”  

(den studerade gruppen var i ålder 13-17 år)  
(Gillberg et al. 1986)  
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Exempel på 
tillstånd: 

Koncentrations-
problem/ADHD 

 
Autismspektru

m 
 

Depression 
 

Emotionella 
problem 

 
Utagerande 

problem 
 
 
 



Olika funktionsproblem  

är ofta tätt sammanvävda  

Våra befintliga organisationer tar ej 

alltid tillräcklig hänsyn till det  



 
Ett avsnitt ur filmen 

Ninjakoll, som handlar om 
ungdomar med lindrig 

utvecklingsstörning  
 
 



Funktionsbeskrivande diagnos  

orsaks-/medicinsk diagnos 

Orsaker 

 

    Prenatala faktorer - genetik/kromosomer   

                       förvärvade prenatala orsaker 

 

      Perinatalt  tillkommande skademoment 

 

          Postnatalt  tillkommande skademoment 



Vilken hjälp behövs? 

Information om funktionsnedsättningen till föräldrar, till 
förskola/skola, till barnet själv – anpassat efter ålder 

 

Anpassad pedagogik/skolgång, anpassad kravnivå 

 

Vid svårigheter med tänkandet – behövs ett ”yttre stöd 
för den inre tanken” 

 

Föräldrastöd 

 

Utvecklingsstörning ger rättighet till särskilt stöd via 
kommunen - LSS och till habiliteringsinsatser 

 

Uppföljning av funktionsbilden  - och medicinskt 

 

 



              

 
Tack!  - Tänk på tänkandet! 

- och på att många behöver ett stöd för 

tanken 

 


