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Antalet böcker om läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi, har
ökat markant under de senaste
åren. Detta är ett glädjande fak-
tum, då det måste innebära att
kunskapen om detta viktiga
men tidigare ej erkända handi-
kapp ökar hos befolkningen.
Ett handikapp är, som också
sägs i boken, ett relativt be-
grepp som innebär en relation
mellan den enskilda individens
förmåga och de krav som om-
givningen och miljön ställer.
Just när det gäller förmågan att
handskas med det skrivna ordet
blir en bristande dylik relation
ofta ett extra stort problem för
individen, eftersom vardagen
är fylld av information som
presenteras med hjälp av det
skrivna ordet.

Beskriver
utredningsgången
Diagnosen dyslexi är en pe-

dagogisk diagnos, där man i de
flesta fall definierar tillståndet
som att individen ligger mer än
två årskurser efter normal läs-
utveckling trots frånvaro av
andra aggraverande faktorer
såsom neurologisk sjukdom,
socioekonomiska problem,
kognitiv förmåga etc. Vi har
under de senaste åren sett ett
flertal böcker som behandlar
olika aspekter av dyslexi, men
detta är den första bok där själ-
va utredningsgången inom oli-
ka specialiteter presenteras ut-
förligt. Efter ett par inledande
kapitel om historik, definitio-
ner etc kommer man in på den
direkta utredningen. Här pre-
senterar speciallärare Margare-
ta Carlström hur den viktiga
pedagogiska utredningen vid
dyslexi går till.

Boken fortsätter med en re-
dogörelse (psykolog Christer
Jacobson) för diagnostiska me-
toder inom psykologin som
kommer till användning vid
dyslexiutredning. Synutred-
ning och ögonundersökning re-
dogörs för av ortoptist Agneta
Rydberg där vi får en inblick i
varför det är viktigt att göra
även en detaljerad synutred-

ning hos dessa patienter. Logo-
ped Birgitta Johnsen beskriver
vidare hur man genomför en
språkutredning vid läs- och
skrivsvårigheter. Bokens ut-
redningsdel avslutas med ett
kapitel av sjukgymnast Elisa-
beth Price om den motoriska
utredningen vid dyslexi. Bo-
ken både börjar och slutar med
kapitel av professor Max Frisk
om mer allmänna faktorer som
påverkar barnet med dyslexi.

Bred målgrupp
Jag tycker att boken har en

viktig funktion att fylla, då de
personer som är engagerade i
patienter med dyslexi ofta har
så vitt skilda bakgrunder och
sysslar med dyslexi endast
sedd ur sin egen synvinkel.
Dyslexi är ju en åkomma som
engagerar så många olika spe-
cialiteter, varför det är ett stort
värde i att samla information
från de flesta av dessa i ett verk
så att alla de som är engagera-
de i dyslexipatienter kan förstå
varför man gör på olika sätt i
utredningen. Jag kan därför
varmt rekommendera boken
till läsning för många olika
inom vården såsom barnläkare,
skolläkare, husläkare, oftalmo-
loger, ortoptister etc. •
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Lars H Gustafsson har skri-
vit många läsvärda böcker om
barn och föräldrar. Flera har
blivit klassiker såsom »Mitt
barn är sjukt», »Leva med
barn» och »Barnapappa».

Den nya boken »Upptäcka
livet» är en resa med utgångs-
punkt i Lars H:s erfarenheter
som barn, far, barnläkare och i
hans kontakter med barn och
»barnarbetare» i Sverige och
internationellt. Dessutom pre-
senterar han sina »ledsagare» i
facklitteraturen, hos vilka
tyngdpunkten ligger i en vid
syn på barnets förmåga och
samspel med andra.

Lars H är en strålande berät-
tare och inspiratör. I de första
kapitlen sugs man med på resan
och blir hela tiden nyfiken på att
läsa mer och mer. Här och där
finner man meningar och ut-
tryck som är så välfunna att
man skulle vilja ha dem ristade
på runstenar vid allfarvägen.

Spännande
uppläggning
Olika delar av FNs barn-

konvention med kommentarer
och exempel som väcker frågor
inleder många kapitel. Läse-
frukter blandas med författa-
rens egna erfarenheter och re-
flektioner. Dessutom finns fri-
stående korta personliga be-
traktelser – allt befriande rent
från svamligt klantmos.

Dessa avsnitt varvas med en
brevväxling mellan en far och
hans tonårsdotter i ett tidigare
äktenskap.

Lämnar ingen oberörd
Styrkan i texterna är att ing-

en med intresse för barn och
föräldrars samspel kan förbli
oberörd. Läsaren associerar till
barn och ungdomar man mött
eller sin egen uppväxt. Endera
känner man igen sig i Lars H:s
förklaring eller också tycker
man något annat – men funde-
ringarna börjar, och författaren
har nått sitt mål. Många gånger
har jag lagt ifrån mig boken,
funderat medan jag gjort något
annat och sedan läst avsnittet
igen och fått ränta på behåll-
ningen.

Lästips
Särskilt förtjust är jag i de

många citaten från barn- och
ungdomsböcker och annan
skönlitteratur. Här får man
många värdefulla tips och på-
minnelser om böcker man bor-
de ha läst eller ville läsa om.
Dessutom finns en utförlig lit-
teraturlista med både fack-
böcker och skönlitteratur för
barn och vuxna. Det är bara att
knalla till biblioteket!

Rekommenderas
alla intresserade
Jag önskar att denna spän-

nande och »kloka» bok skulle
kunna läsas av alla föräldrar.
Tyvärr tror jag inte detta är
möjligt. Boken är lättläst men
innehåller många uttryck och
fackord som är självklara för
proffs i »barnsvängen» men
som är fikonspråk för t ex eko-
nomer, tekniker och många
andra. Men för pedagoger, so-

cionomer, vårdpersonal och
psykologer och personer med
motsvarande intressen är den
ypperlig!

Det är mig ett nöje att re-
kommendera alla intresserade
att resa med boken! Tag plats
på tåget! Öppna alla dörrar! •
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Alla människor behöver nä-
ring för sin fortsatta existens.
Trots alla medicinska och tek-
niska framsteg genom åren är
vår kunskap om vad som
egentligen händer i kroppen
som helhet, liksom i dess olika
delar, vid normalt leverne fak-
tiskt relativt begränsad. Detta
beror till största delen på av-
saknaden av metoder att stude-
ra och kvantifiera händelser i
ämnesomsättningen på ett kor-
rekt sätt. Särskilt svårt har det
varit att göra bestämningar un-
der pågående normalt födoin-
tag. Men trots alla metodolo-
giska begränsningar har forsk-
ning, framför allt under den se-
naste 15-årsperioden, avsevärt
ökat vår kunskap om ämnes-
omsättningen, hur kroppen re-
agerar på olika typer av föda,
vid fasta, fysisk aktivitet m fl
dagligen förekommande akti-
viteter.

Länge saknad
sammanfattning
Kanske beroende på tradi-

tionella ämnesindelningar i fy-
siologi, biokemi och kliniska
discipliner har det länge sak-
nats en grundlig, men ändå lätt-
läst, sammanställning av dessa
basala fysiologiska kunskaper.
Dr Keith Frayn, biokemist, lä-
rare och forskare vid Radcliff
Infirmary, Oxford, England
har lyckats med konststycket
att samla all denna komplicera-
de kunskap till en bitvis lysan-
de beskrivning av vad vi idag
känner till om denna basala fy-
siologi. Boken »Metabolic re-
gulation: A human perspec-
tive» tar läsaren snabbt igenom
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