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Definitioner
Artiklen omhandler, hvordan definitioner inden for området
”Dysleksi” ændrer sig, og hvorfor det er nødvendigt til stadighed at
tage definitionerne op til revision.

“Vi har revideret arbejdsdefinitionen
fra 1994 på basis af nutidige og sammenfaldende synspunkter, der er af
betydning for læseudvikling, læsevanskeligheder og læseundervisning. Men
opgaven er ikke afsluttet. Vor forståelse af dysleksi er et fremadskridende
arbejde og vil vedblive at være netop
det. Vær sikker på, at i løbet af de
næste fem år vil forbedrede forsknings- og undersøgelsesmetoder med
garanti give ny viden som yderligere
vil modificere definitionen. Det eneste
konstante er at denne og fremtidige
definitioner afspejler det bedste, som
videnskaben kan tilbyde.”
Sådan skrev G. Reid Lyon, Sally E.
Shaywitz og Bennet A. Shaywitz, da de
på vegne af en 12-personers arbejdsgruppe i august 2003 fremsendte det
forslag til ny definition af dysleksi,
som nu er IDA’s officielle:
”Dysleksi er et specifikt indlæringshandikap, der har neurobiologisk årsag.
Det karakteriseres ved vanskeligheder
med nøjagtig og/eller flydende ordgenkendelse og ved dårlige stave- og
afkodningsevner. Disse vanskeligheder
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er typisk forårsaget af et svigt i sprogets fonologiske system og er ofte uventede set i forhold til andre kognitive
evner og til modtagelsen af effektiv
undervisning. Sekundære følger kan
omfatte problemer med at forstå det
læste samt nedsat læseerfaring, der
hæmmer udviklingen af ordforråd og
baggrundsviden”.
I Danmark har vi ikke en sådan officiel
definition, men må søge i Det Danske
Nationalleksikon, hvor en enkelt person har formuleret sin opfattelse, dog
med fornuftig skelen til hvad andre
mener (se bl.a. Ordblinde Bladet 2,
2003, s. 14).
I Sverige har en gruppe forskere
netop afleveret første del af et værk,
hvori de forsøger at give udtryk for
enighed om, hvad man i Sverige skal
forstå ved dysleksi og hvordan, man
bør forbedre dyslektikernes indlæringsmuligheder.
Men allerede i første afdeling af rapporten tager et par forskere forbehold.
Et forbehold som også på en vis måde
rammer definitionen ovenfor.
De to forskere forklarer deres for-
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behold således: ”… att man taler om
språkliga problem utan att förstå vad
dessa kan bestå av, orsakas av eller
leda till.” De er desuden kritiske over
for at ”all fokusering hamnat på fonologien, som ses som en förutsättning för
läsningen” og mener, at selve termen
”fonologi” ikke tolkes korrekt.
Der er imidlertid ingen som helst
tvivl om, at der er en sammenhæng
mellem dårlig opfattelse af andres talesprog, dårlig (forsinket og/eller ”forkludret”) udvikling af eget talesprog
og senere læse-/stavevanskeligheder.
Men som altid, når det handler om
mennesker, er der ikke nogen en-tilen-sammenhæng!
Sammenholder man tidligere definitioner fra en række lande med IDA’s
nyeste herover, er der flere interessante ting at få øje på.
Det slås fast, at dysleksi er et specifikt indlæringshandikap. Der er altså
ikke tale om, at dysleksi blot er den
nedre ende af en normalfordeling, som
mange tidligere påstod (faktisk også
professorerne Shaywitz). Det slås også
fast, at dysleksi har neurobiologisk
årsag. Ikke nogen bestemt, men man
skal altså søge i det enkelte menneskes neurologiske og biologiske konstitution samt funktioner for at finde
årsagen (årsagerne).
Fra mit personlige synspunkt er det
endvidere meget spændende, at IDA
ikke længere holder fast i tidligere
tiders formulering (senest 1994), at
”dysleksi ikke er en følge af generelle
udviklingsmæssige handikaps eller af
sensorisk svækkelse”. Denne lille og
tilsyneladende ubetydelige modifikation gør det nemlig muligt også at

forske i mulige sammenhænge mellem
forsinket neurologisk udvikling, tidlige
problemer med syn og hørelse og senere udvikling af læse-/staveproblemer.
Nu er disse muligheder jo ikke længere
pr. definition udelukket.
Ellers er det min opfattelse, at det
næsten væsentligste står i følgeskrivelsen: ”Vor forståelse af dysleksi er
et fremadskridende arbejde og vil vedblive at være netop det.”
Eller for at udtrykke det som den
svenske hjerneforsker Martin Ingvar
engang gjorde det: ”Forskningen viser,
hvad vi ved i dag, og hvad vi vidste
i går, men ikke hvad vi ved i morgen.”
IDA står for the International Dyslexia
Association og denne definition kan findes
i Annals of Dyslexia, Vol. 53, der er udgivet
af IDA i nov. 2003.
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