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The Dyslexia Compass 

Guiden for dysleksitesting  

«Forstå innholdet av en dysleksiutredning» 

Introduksjon 

Dysleksi-kompasset er her for å hjelpe. Kompasset er her for å hjelpe utredere se 
helheten i dysleksiutredninger i hele Europa; det er her for å hjelpe politikere finne 
en konsistent tilnærming til å finne virkemidler og lage politikk på tvers av grenser i 
Europa; det er her for å hjelpe organisasjoner og myndigheter å forstå hvordan en 
dysleksiutredning i ett land kan være valid i ett annet, eller på ett annet språk.  

 

Men mest av alt, så er kompasset her for å hjelpe deg. 

 

Denne guiden er laget for lærere, foreldre og dyslektikere. Dysleksi-kompasset sin 
guide er laget for å hjelpe deg å de forskjellige elementene av en dysleksiutredning 
består av, på en forståelig måte.  

Når noen blir utredet for lese- og skrivevansker så består utredningen av flere 
elementer og tester flere forskjellige ting. Disse elementene kaller vi, i denne guiden, 
for nøkkel-elementer for utredning. Disse nøkkel-elementene blir utredet i de fleste 
land i Europa, med noe forskjellig vektlegging. Hvis vi kan hjelpe med å forklare hva 
disse nøkkelelementene består av og hvordan de blir testet for, så håper vi at du vil 
forstå hva en utredning faktisk er.  

Hvis du forstår hva en dysleksi-utredning faktisk er, hva den inneholder og hvorfor 
det testes for de ulike elementene så vil du kunne forklare, diskutere og forsvare hva 
dysleksi er og hvordan det påvirker – uansett hvor Europa du er.    
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Introduksjon 
 
Dette dokumentet har blitt utarbeidet av en internasjonal gruppe av engasjerte 
nøkkelpersonell. Målet har vært å avdekke og formidle hva dysleksi-utredere ser 
etter når de utreder for dysleksi, og om de ser etter det samme fra land til land. Når 
forskjeller og likheter var avdekket og kartlagt, og de forskjellige karakteristikkene 
utredere legger i en utredning kom frem, ble det mulig å utheve de og ikke minst – 
forklare hva de forskjellige delene av en utredning er. Disse funnene lar oss se hva 
en utredning består av i ett land, sammenlignet med ett annet.     
 
Disse undersøkelsene indikerer at det er ti forskjellige kompetanse-områder og 
evner utredere tester for i en utredning for dysleksi, i tillegg til en ellevte som 
mange mener er viktig å inkludere. Disse er ikke alt som blir testet og undersøkt, 
men de utgjør en stamme av områder og elementer som de utredere delte en større 
interesse for, og la stor vekt på i en utredning for dysleksi på tvers av 
landegrensene.  
 
Nøkkel elementene er: 

1. Lesing 
2. Staving 
3. Fonologisk prosessering 
4. Skriving 
5. Lese-forståelse 
6. Arbeidsminne 
7. Visuell oppfattelse 
8. Motoriske evner 
9. Organisatoriske evner 
10. Matematiske evner 

og … 

11. Intervju med foreldre og lærere  
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Det blir derfor viktig at en generell guide for å forstå disse nøkkel-elementene og 
områdene som blir testet, at den forklarer alle deler av en utredning for dysleksi. På 
denne måten kan dyslektikere, foreldre, lærere og andre forstå hva en 
dysleksiutredning betyr for dem og deres barn. I stedet for å bare akseptere en 
diagnose, kan man ved hjelp av denne guiden forstå hvilke områder som er blitt 
testet og undersøkt, hvordan det er målt, og hva dette betyr for deg eller ditt barn. 
Denne guiden legger også ett grunnlag for å kunne sammenligne og forstå hvordan 
en dysleksi-utredning i ett land, kan forstås og brukes i ett annet land eller på ett 
annet språk.    
 
Videre anerkjenner vi behovet for å forenkle språket når vi forklarer 
dysleksiutredning. I flere tilfeller kan en utredningsrapport fremstå som teknisk, 
vitenskapelig og vanskelig å forstå. Dette kan føre til økt forvirring og være til 
begrenset hjelp for den utredningen gjelder. Denne guiden prøver å forklare 
nøkkelelementene ved en utredning på en lettfattelig og enkel måte.  
 
Håpet er derfor at dette vil gi en lettfattelig, forklarende og god oversikt over hva 
en utredning for lese- og skrivevansker betyr for dyslektikere, foreldre, lærere, 
ansatte, og andre som er berørt av egen eller andres utredning og ønsker å vite hva 
den består av. Utover dette, vil den gi leseren en større forståelse av hva en 
utredning for lese og skrivevansker består av, og hvordan en utredning i ett land kan 
gi grunnlag for utredningen i ett annet. Den vil også gi deg som leser, en forståelse 
av hvorfor dysleksi, iblant, blir vurdert og diskutert forskjellig rundt i Europa.  
Fra ett europeisk synspunkt, med økt frihet til å flytte og arbeide fra et land til ett 
annet, kan en felles forståelse av lese- og skrivevansker vise seg å bli verdifull.  
 
Å utveksle kunnskap om utredning er bare en del av hele bildet. En 
dysleksidiagnose, eller mangel på en, kan føre til usikkerhet, skamfølelse eller 
negativt selvbilde. Med en større forståelse om hva det betyr å ha lese- og 
skrivevansker, både for den det gjelder og de nærmeste, kan det dempe de negative 
følelsene rundt dysleksi og utfordringene det gir.  
Denne guiden forsøker å forklare og belyse disse elementene, og på denne måten 
bidra til å berolige personer som har gjennomgått en utredning eller skal utredes for 
lese og skrivevansker.    
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I dennne, norske versjonen, av guiden brukes termene dysleksi og lese- og 
skrivevansker litt om hverandre. Dette er fordi termen lese- og skrivevansker ikke 
brukes i like stor grad i resten av Europa, eller i det hele tatt. Oversetter har derfor 
forsøkt å bruke termene så riktig som mulig fra ett norsk synspunkt. 
 
Hvert av nøkkel-elementene har blitt undersøkt, referert og kryss-sjekket for 
nøyaktighet. Det har vært ett stort fokus på å gjengi utrederes arbeid ærlig og 
autentisk, også der målet har vært å forenkle. Funnene har blitt gjengitt etter både 
undersøkelser og fokus-gruppe samtaler, men det ville vært uhensiktsmessig å 
gjengi hver metode eller test i detalj. Beskrivelser og forklaringer av nøkkel-
elementene og utredningsmetodene representerer både utrederes egne vitnemål og 
summen av undersøkelser utført.  
 
Vi opplever denne guiden som nøyaktig, informativ og hjelpsom.  
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Dysleksi-definisjoner 

Hvordan man skal definere dysleksi er ett spørsmål mange forfattere og forskere har 
forsøkt, og fortsatt prøver å definere. Definisjoner av dysleksi har utviklet seg, med 
forskningsbaserte metoder, fra ordblindhet på 1800 tallet, til de nyere tiders 
språkbaserte lærevanske. 

Nå er noen definisjoner mer innflytelsesrike enn andre, og gis ofte av dysleksi-
organisasjoner eller forskningsbaserte studier, som f.eks. disse: 

1. Den Britiske dysleksiforeningen  

2. Den Europeiske dysleksiforeningen 

3. Den internasjonale dysleksiforeningen 

4.Den amerikanske dysleksiforeningen 

Den britiske dysleksiforeningen (BDA) har adoptert definisjonen fra Rose-rapporten 
fra 2009, som sier at «dysleksi er en lærevanske som hovedsakelig påvirker evnene 
til å nøyaktig og flytende ordlesing og staving. Vanskene er tydeligst på fonologisk 
evne, verbal hukommelse og verbal prosesshastighet».   

BDA anerkjenner bade den visuelle og auditorielle prosess vansken som noen erfarer, 
og at noen personer har styrker på andre områder, som problemløsing eller kreative 
evner. 

 Den Europeiske dysleksiforeningen (EDA) definerer dysleksi som «en forstyrrelse som 
hovedsakelig er karakterisert som en alvorlig vanske med å tilegne seg lese-, stave- 
og skrive-evne. Det er en neurobiologisk vanske, og kommer av vansker med 
fonologisk prosessering» (dvs. en persons evne til å omgjøre ett skrevet ord til lyd i 
hodet). Verbalt arbeidsminne, hurtig navngiving (rapid naming) og sekvensering er 
også påvirket. EDA stadfester at “Dysleksi har ingen sammenheng mellom en persons 
intelligens, individuell innsats og sosialøkonomisk bakgrunn»  

Det internasjonale dysleksiforeningen (IDA) definerer at dysleksi er en spesifikk 
lærevanske som har neurobiologisk opphav. Det kategoriseres av vansker med 
nøyaktig og/eller flytende ord-gjenkjenning og svake stave-evner. Disse vanskene er 
typisk ett resultat av underskudd på en fonologisk komponent i språket. Dette er ofte 
uventede vansker, når man ser i forhold til andre evner og undervisningen personen 
har fått. Andre vansker kan være problemer med lese-forståelse, og redusert lese-
erfaring som kan skade utvikling av ordforråd og annen kunnskap.  
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IDA`s definisjon har utviklet seg over mange år «for å vise pågående avansert 
neurologisk forskning», og flere stater i USA har nå adopter denne definisjonen.  

Alle disse tre definisjonene har som fellesnevner at dyslektiske vansker ofte stammer 
fra fonologiske språkproblemer. Alle tre definisjoner har fellesnevnere, men også 
deler som skiller de fra hverandre. De er generelt vide og lite spesifikke.   

 

Hvorfor er definisjoner viktige?  

For å vite hvordan vi skal teste og utrede dysleksi, må vi først vite hva vi tester for og 
ser etter. Til dette trenger vi en klar definisjon på hva dysleksi faktisk er.  

Men det finnes ingen universell definisjon av dysleksi, hverken i Europa eller andre 
steder. Noen land, som Spania, har til og med flere definisjoner i det samme landet.  

Spørsmålet blir om vi kan finne en globalt akseptert definisjon på denne spesifikke 
lærevansken? En enighet om hva dysleksi er vil være viktig for hvordan vi skal teste 
om en person er dyslektisk eller ikke. Det vil hjelpe utredere og lærere med å 
gjenkjenn, teste og nøyaktig diagnostisere dysleksi, og ikke minst vil det hjelpe de 
med dysleksi selv, og lærerne deres med å utvikle gode læringsstrategier og 
virkemidler.  
 
Denne guiden prøver ikke å definere dysleksi, men ved å samle og forklare nøkkel-
elementene som utredere ser etter kan vi kanskje oppnå ett grunnlag for enighet 
om hva en dysleksi-utredning bør inneholde.   
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Lesing og leseforståelse 

 
Lesing er en fantastisk ting som kan ta oss fra det 21.århundre til en verden med dinosaurer 
eller vikinger. Det en grunnleggende kompetanse som vi bruker for å lære. Hvorfor 
kompetanse? Fordi vi ikke er født med evnen til å lese, det er noe vi lærer oss på veien. De 
fleste lærer å lese på ett bra nivå i løpet av skoletiden, men en prosentdel lærer seg aldri å 
lese på ett bra nivå.  
 
Å lese er en sammensatt og kompleks prosess. Først lærer barn å sette sammen bokstaver 
med lyder, før de gradvis setter sammen bokstaver som ofte henger sammen i større og 
større grad. Som -at, -th, -ight på engelsk, eller -en, -an eller -et på norsk. Etter hvert som 
barn får større og større erfaring med å lese ord, kan barn sette sammen og bruke hele ord – 
også bare ved å se starten på ordet. Personer med dysleksi har vanskelig for å komme opp 
på ett nivå i lesing der de kan raskt se og bruke ett ord, det er alltid noen ord de må lese 
bokstav for bokstav eller hele ordet sakte. Det høyeste nivået av lesing er når vi kan lese 
flytende, det betyr at vi kan lese ord raskt, uten avbrudd og med god uttale. Å lese flytende 
lærer vi oss ved øving, og bruk av ordene mange ganger.    
 
Barn og ungdommer kommer oftest til utredning for lese- og skrivevansker fordi de ikke 
leser eller skriver på samme nivå som deres jevnaldrende og ikke på ett nivå man kan 
forvente utifra personens alder og evner ellers. Som oftest nevnes disse vanskene:  
 

 Utvikler leseferdighet langsomt. Leser langsomt og knotete 
 Vansker med å lese lange ord 
 Vender bokstaver og tall når de leser (leser ord som dro) 
 Vansker med å lese ukjente ord, tyr da til gjetting fordi man ikke vet hvordan man 

uttaler ordet.  
 Sliter med å finne en god måte å takle nye eller ukjente ord. 
 Unngår å lese, eller å lese høyt 
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Utredning for lese- og skrivevansker består av testing på forskjellig nivå, avhengig av 
utdanningsnivået personen er på og alderen til personen. I alle disse testene så testes hvor 
godt personen leser flytende og nøyaktighet. De mest vanlige testene i en utredning er disse:  
 

1. Lese ord: 

Eleven eller studenten får ett ark med ord og blir bedt om å lese disse høyt. 
Nøyaktigheten av hva som blir lest, og tiden det tar personen å lese dette blir målt.  

 
2. Lesing av pseudo-ord (ikke ordentlige ord): 

Denne testen er veldig lik den første, her blir personen bedt om å lese ord som er funnet 
på og ikke har noen mening. Her ser utredere etter lesenøyaktighet og lesetid. Formålet 
er at personen må forholde seg til ord de ikke har hørt før, og dermed ikke har kunne øve 
på.  

 
3. Lesing av tekst:  

I disse testene blir personen bedt om å lese høyt en sammenhengende tekst. Avhengig 
av alder så kan teksten være kort og bestå av enkle ord, eller være lengre og ha 
vanskeligere ord. Her testes hvor flytende personen leser. Ved å lytte til høytlesing av en 
sammengende tekst kan man observere hvor mye energi personen må bruke og hvor 
hardt de må konsentrere seg for å lese en sammenhengende tekst. Vi kan lytte til 
eventuelle feil og observere om personen endrer stemmebruken underveis.   

 
Lese-forståelse 
 
Vansker med nøyaktighet og flytende lesing kan påvirke forståelsen av hva man leser. For å 
forstå godt hva man leser, så er trenger vi å identifisere ordene i teksten riktig og på den 
måten sette sammen setningen til noe vi kan forstå og finne mening i.  
 
Så hvis du leser:  
 
Jeg ord på skolen på morgenen, i stedet for: Jeg dro på skolen på morgenen. 
Eller 
Jeg spiste frokost og drakk klem, i stedet for: Jeg spiste frokost og drakk melk.  
 
Hvis ordene snur seg, eller blander seg som dette så vil det bli vanskelig og krevende å forstå 
meningen i teksten. Tenk deg så at du leser om vulkaner eller politikk, som har både ukjente 
ord og kan være vanskelig å forstå – så vil det være veldig vanskelig om ordene ikke gir en 
logisk mening i tillegg.  
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Vi kan dele leseforståelse inn i to nivåer, forståelse av ord og forståelse av sammenhengende 
tekst. 
 
Vokabular 
 
Vokabular er anerkjent som en viktig komponent for å kunne utvikle leseforståelse. Vi kan si 
at vokabular er en to-veis kilde til god leseforståelse, med ett godt vokabular er det lettere å 
forstå en tekst og lesing er en god måte å lære nye ord på som igjen gir oss ett større 
vokabular. Barn og ungdommer med lese- og skrivevansker vil ofte unngå å lese og får 
dermed mindre mulighet til å lære nye ord, og utvikler dermed ikke ett stort vokabular. 
 
Hvordan tester vi vokabular?  
 
De mest vanlige testene bruker bilder. Det kan være 4 bilder på en side, og utrederen ber 
eleven om vise bildet som hører til ett ord – for eksempel en robot. Barnet trenger ikke si 
noe, men kan godt peke. Bildene er ganske like, enten i mening eller i navn – så barnet må 
tenke seg godt om før det svarer.  
 
Forståelse av sammenhengende tekst:  
 
Mange vansker kan påvirke forståelsen av en tekst. Med lesevansker kan personen feil-lese 
noen ord som gjør setninger eller tekster vanskelig å forstå, eller personen kan ha ett lite 
vokabular som gjør at man ikke forstår ordene i teksten man leser og dermed ikke forstår 
innholdet i teksten. Personer med kort arbeidsminne vil syns det er vanskelig å huske hva 
som står mens man samtidig leser ord for ord.  
For å teste leseforståelse ber utrederen personen om å lese en tekst høyt, for så å svare 
muntlig på spørsmål fra teksten eller å fortelle om hva som stod i teksten.  
 
Hvordan kan vi hjelpe:  
 

1. Siden lesing er en kompetanse, så trenger barn å lese. Men la de selv velge hva de vil 
lese, det kan være tegneserier, korte tekster om noe de synes er interessant, 
huskelister, oppskrifter eller annet emne som de selv liker.  

2. Start med enkle ord, og enkle setninger. Ta korte pauser i lesingen.  
3. Snakk om betydningen av ord eller tekster, slik at barnet får oppklart og forstår 

betydningen av ordene han/ho har lest. 
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Staving 
 
For å kunne overbringe en beskjed skriftlig, trenger vi en kombinasjon av mange forskjellige 
evner og kompetanser. Motoriske evner, bokstavkunnskap, ordforråd og grammatisk 
forståelse, samt ortografisk kunnskap. Å lære alt dette er ingen enkel oppgave.    
Ortografi er ett sett av skriftspråklige normer for skriftspråket vårt, som når vi skal bruke 
liten eller stor bokstav, og hvordan vi staver ord og endelser. Hvordan vi staver ord, og 
forståelsen av at en bokstav kan representere forskjellige lyder eller hvordan en lyd kan 
lages av flere bokstaver (eller sammensetningen av forskjellige bokstaver).  
 
Noen språk har en enkel ortografi (som Kroatisk), det betyr at bokstaven uttales som den 
skrives. Vi kan si at lyden stemmer med bokstaven, og at Kroater skriver som de snakker. 
Ofte er disse språkene er enklere å lære seg, enn kompliserte ortografiske språk. Ett 
eksempel på språk med komplisert ortografi er Engelsk, hvor det er forskjellige måter å 
uttale bokstaver eller bokstav-kombinasjoner på. Ord kan uttales veldig annerledes enn de 
skrives, og annerledes enn andre ord med lignende staving. Forskning og undersøkelser viser 
at ortografisk kompliserte språk er vanskeligere og mere tidkrevende å lære, for elever i 
skolen – og ikke minst for personer med lese og skrivevansker. Norsk betegnes som ett 
middels komplisert ortografisk språk.  
 
Barn lærer å skrive i grunnskolen, mange mestrer dette godt – men for noen vil staving, 
rettskriving og ortografisk forståelse være vanskelig hele livet. Hvilke egenskaper eller 
faktorer som er viktigst for å kunne skrive og lese er det ikke full enighet om, men fonologisk 
evne, arbeidsminne og visuell oppfattelsesevne er viktige egenskaper for å lære seg å skrive 
godt. Fonologisk evne er når vi gjenkjenner lyder vi hører og kan omgjøre disse til bokstaver. 
Arbeidsminne og vår visuelle oppfattelsesevne hjelper oss til å gjenkjenne, skille fra 
hverandre og huske bokstaver fra hverandre.      
Som nevnt er staving vanskelig for personer med lese og skrivevansker, som dysleksi. De 
mest vanlige feilene vi ser er: 
 

1. Blanding og vending av lignende bokstaver, som b-d-p, a-o, m-n-u. 
2. Vending av ord, som og-go, den-ned.  
3. Erstatte ord, som hus-hjem. 
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Staving blir testet på to forskjellige måter, begge bruker diktat eller høytlesing som 
utgangspunkt. 
 

1. Personen kan lytte til ett bestemt ord av gangen og skrive dette.  
2. Personen kan først lytte til en bestemt lyd eller til ett ord, så lytte til den samme 

lyden eller ordet i en setning – for så å skrive ned ordet eller lyden.  
 
I disse testene blir både skrivehastighet og eventuelle stavefeil vurdert. Ved å se på hvilke 
stavefeil personen gjør kan man se om det er bestemte lyder eller stavelser som er vanskelig 
for ham eller henne. Dette gjør at vi kan tilrettelegge opplæring og undervisning mer 
effektivt.  
 
Hvordan kan vi hjelpe? 
 
 

 Ved å rette skriftlig arbeid mest på innhold.  

 Å skrive riktig stavemåte over der det oppstår feil, I en overkommelig mengde av 
gangen 

 Assistere med rettskriving før innlevering 

 Oppfordre til å bruke høytlesningshjelpemidler eller lese høyt selv for å høre om det 
låter sånn som det er ment.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dysleksi-kompasset   
Guid en 

Forstå nøkkel elementene ved en dysleksi utredning 

13 
 

 
Fonologisk bevissthet  

Bokstavgjenkjenning, de-koding og hurtig navngiving 
 
Allerede før vi lærer å lese på skolen skjer det flere ting som forbereder oss på å 
lære skriftspråk. Barn blir bevisste på at ord er laget av lyder, og at vi kan overføre 
lyder til papir ved å bruke skrift. Denne bevisstheten utvikler seg forskjellig fra 
person til person, for noen kommer den raskt mens den for andre er en større 
utfordring. Vi utvikler en stor del av denne bevisstheten i årene før skolen.  
 
Hvordan språket er bygd opp påvirker også denne utviklingen, som gjør at det er 
forskjellig utvikling av denne bevisstheten på forskjellige språk. Barn som lærer å 
lese ett språk hvor lyden vi lager og bokstaven vi skriver er like, utvikler raskere en 
fonologisk bevissthet. For eksempel utvikler elever i Kroatia raskere en fonologisk 
ferdighet i sine første år på skolen, enn Britiske elever – fordi stavingen på Kroatisk 
stemmer bedre med lydene man hører.  
 
Vi kan si at fonologisk ferdighet er evnen vår til å skille bokstavene i ordene vi 
hører. Som at ordet «også» er satt sammen av bokstavene o-g-s-å, eller at vi kan 
høre at ordet «igjen» staves i-g-j-e-n.  
 
Testing for fonologisk bevissthet eller ferdighet inkluderer: 
 

1. Setnings-bevissthet, som forteller om hvor bevisste vi er på at setninger er 
bygget opp av ord, og hvordan vi kan skille og gjenkjenne disse ordene.   
Eleven blir bedt om å telle ord i en setning, som «I dag skinner solen» 

2. Ord- bevissthet, hvor det brukes ord som rimer mot ord som ikke rimer for å 
se om eleven kan skille ut ordene som ikke rimer. Det kan f.eks. være « hjem 
– vill – slem» 

3. Stavelse- bevissthet, som kan være enkle oppgaver til mer vanskelige, som å 
telle stavelser i ett ord, bryte opp ett ord i sine stavelser eller å fjerne stavelser 
fra ord for å skape nye. Eksempler kan være ordet «løping», som består av to 
stavelser løp-ing.  

4. Start-rim-bevissthet, hvor oppgaven er å skille ut hvilken del av ett ord som 
rimer. Barnet blir bedt om å skille ut bokstavene i begynnelsen med 
bokstavene som rimer med neste ord. Som ordet «flekk» rimer på «hekk», men 
rimet ligger i «ekk». 
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5. Fonetisk bevissthet, er evnen vår til manipulere lyder og sette disse sammen 
til ord. Fonemer er den minste, individuelle lyden vi bruker for å lage ord. Noen 
språk bruker to eller flere bokstaver til å lage en enkelt lyd, som «kj-« lyden på 
norsk eller «th» på engelsk. På norsk bruker vi også innimellom en enkelt 
bokstav som ett ord, som lett kan blandes med lignende ord – som «å» og 
«og».  
Det er også vår evne til å sette sammen lyder til ord, og utgjør derfor en viktig 
del av arbeidet vi utfører når vi skriver eller leser.  

 
 

 
I tillegg til fonologisk bevissthet, er det flere andre ferdigheter som kan bli testet i en 
utredning eller i en screening. Vår forskning viser at det også testes for:  
 

- Bokstav-gjenkjenning, å gjenkjenne og navngi bokstaver i en gruppe med andre 
bokstaver.  

- Dekoding, evnen vår til å kunne se bokstaver og lese dem som lyder inne i 
hodet. Når vi starter å lese, så er alle ordene nye for oss og vi leser bokstav for 
bokstav for å forstå hvilket ord vi leser. Etter hvert som vi lærer oss flere og 
flere ord så gjenkjenner vi ordene og leser disse raskere. For noen er denne 
gjenkjenningen en vanske som blir med de hele livet, og gjør lesing til en 
langsom og krevende øvelse. 
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Rask automatisert navngivning (RAN) er en oppgave som måler hvor raskt en person 
kan gjenkjenne og si navnet på velkjente objekter. Det kan være bilder av bokstaver, 
tall, farger eller objekter. Personer med dysleksi er som regel tregere enn 
gjennomsnittet på RAN-tester. 
 
I en typisk RAN-test så vil utrederen gå gjennom navnene på ett sett med objekter 
med eleven som blir testet. Så bes eleven om å navngi alle objektene høyt, så fort 
som mulig, fra første til siste, rad for rad. Både tid og nøyaktighet måles, men det er 
tiden som er viktigste delen av testen.    
 
 Test eksempel: si navnet på disse fargene raskt og nøyaktig: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Personer med kombinasjoner av RAN- og fonetiske vansker regnes som en mer 
alvorlig vanske enn om man bare har fonetiske vansker 
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Skrive 

 
Helt enkelt, så er det å skrive å bruke symboler til å kommunisere tanker og ideer på 
en lesbar måte. Vi tenker ofte på det å skrive som en enkel og grunnleggende 
oppgave, men for mennesker med alvorlige dysleksi så er det en komplisert prosess.  
At mennesker med dysleksi har vansker med å skrive, henger tett sammen vanskene 
med å lese. 
 
 
Flere evner trengs for å ha god kompetanse i å skrive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å skrive er en sentral av en dysleksi-utredning, og vi regner det derfor som ett 
nøkkelelement.   
Dyslektikeres skrive-vansker henger tett sammen med deres vansker med å lese, 
siden vanskene ofte er å identifisere lyder med ord, stavelser eller bokstaver. Dette 
kan få utslag som feil staving, begrenset ordforråd og vansker med å utvikle ideer.  
 
For noen med skrive- og lesevansker kan vanskene føre til frustrasjon, stress, angst 
og motvilje til å lære eller til å takle skriftlige oppgaver. Hvordan dysleksi påvirker 
en persons evne til å skrive varierer og er forskjellig fra en person til den neste. Det 
er derfor viktig at en utredning for lese og skrivevansker er nøyaktig og godt 
utarbeidet, slik at den blir riktig for personen som utredes.  
 
  

Forme 
bokstaver og 

symboler

Lage ord

Bruke 
setninger

Mestre 
gramatikk

God stave-
evne
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Noen av de mest vanlige signalene vi kan se etter når en person skriver: 
 

- Vansker med å huske hvordan ord ser ut. 
- Å stave ord slik de høres ut, i stedet for slik de skrives (f.eks. ijenn for igjen) 
- Vender bokstaver (b – d) 
- Bytter om rekkefølgen på bokstaver (from - form) 
- Deler opp ord unaturlig  
- Sier høyt hver bokstav når de skriver 
- Blander stor og liten bokstav 
- Har lite ordforråd 

 
 
Her er bilder fra ett studie gjort for å se hva som skjer når ett barn med dysleksi 
skriver (utført på en tablet).  
 

 

 
Table 1.  © Sonia Kandel, GIPSA-Lab (CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP). 
 

 

 
 

Table 2.  © Sonia Kandel, GIPSA-Lab (CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP). 
 
De blå firkantene viser når barnet løftet hodet for å se ordet det skulle skrive på en 
dataskjerm foran seg.  
 
(https://www.cnrs.fr/en/dyslexia-when-spelling-problems-impair-writing-
acquisition) 
 
 
 
  

Her er ordet “regard” skrevet av ett barn med 
dysleksi. De svarte strekene er ordet barnet skrev, 
mens de grå strekene viser hva barnet skrev i luften 
mens det prøvde å huske hvordan ordet skulle 
skrives.  
Dette viser at barnet startet å skrive, stoppet og 
prøvde seg frem, før det fortsatte å skrive.  
Det er tydelig at det krever mye konsentrasjon av 
barnet for å kunne skrive ordet.  

Figure 1 Ordet "cuvette" skrevet av ett barn med 
dysleksi. 

Barnet har tydelige vansker med bostaven «t» 
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Hovedpunkter 
 

 Når en person har vansker med å se for seg bokstaver, så blir lesing og skriving 
vanskelige. Dette er grunnen til at man i starten ofte bruker dyr, tegnet som 
bokstaver for å hjelpe barn å huske hvordan bokstavene ser ut (f.eks. S for 
Slange). 

 Barn med lese og skrivevansker vil ofte si ord høyt når de skal skrive, også 
vanlige og «enkle» ord som de burde kunne huske. 

 De vil ofte kunne forveksle ord som «ved» og «på». 
 De vil ofte stave ord slik de høres ut, i stedet for hvordan de faktisk skrives.  
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Arbeidsminne 

 
Hukommelse spiller en stor rolle når vi lærer å lese og skrive. Vårt arbeids-minne, 
eller kort tids hukommelse, lar hjernen vår å holde på informasjon i en kort periode 
mens vi gjør eller fokuserer på noe annet. Vi kan kalle det en midlertidig «post-it-
lapp» i hodet.  
 

 
Arbeidsminne er viktig når vi hører, gjenkjenner og sammenligner lyder. Tenk deg 
en helt vanlig rime øvelse for barn, hvor barnet blir bedt om å finne ord som rimer 
på ett ord du sier. Som for eksempel: fortell meg hvilket av disse ordene som rimer 
på «Katt»; «Bakke» «Hatt» eller «brekk», så skal barnet velge mellom ordene hvem 
av de som rimer på «katt». 
For å identifisere de to ordene som rimer, så må barnet «holde på» lyden av det 
første ordet i hodet mens det sammenligner de. «Katt» med «Bakke», «Katt» med 
«Hatt» og «Katt» med «brekk». 
 
Eller når barn prøver å si nye ord høyt for å si de riktig, så brukes arbeidsminne til å 
huske alle lydene i ett ord i rekkefølge lenge nok til å kunne sette de sammen til 
ordet barnet forsøker å si.  
Arbeidsminne spiller også en viktig rolle for å kunne sette inn lydene i riktig 
rekkefølge for å stave ordet eller setningen. Og for å holde på tanker lenge nok til å 
skrive det ned.  
 
Vi bruker også arbeidsminne til leseforståelse. Når vi leser en lang setning, ett avsnitt 
eller en del av en bok, så er det arbeidsminne vårt som hjelper oss til å huske og 
dermed forstå hele teksten vi har lest. På den måten kan vi lese en setning i en tekst, 
og arbeidsminne holder på det vi leste før setningen – slik at vi kan sette det i 
sammenheng og forstå hele teksten.  
Personer med svakt eller svekket arbeidsminne har ofte problemer med å planlegge, 
organisere eller utføre enkelte typer oppgaver fordi det er vanskelig for de å lage og 
huske en mental huskeliste eller plan. 
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Hvordan tester vi arbeidsminne? 
 

1. Man blir bedt om å huske en tilfeldig rekkefølge av tall. Oppgaven er å si 
tallene tilbake i rekkefølgen man husker de.  

2. Gjenta baklengs, som over får man i oppgave å huske en rekkefølge av tall, 
men denne gangen skal man gjenta de baklengs. Dette krever mer av 
hukommelsen vår enn bare å gjenta. For eksempel så sier utrederen 5-1-3 så 
må personen si; 3-1-5.  

3. Bokstav-nummer sekvens, er en type test der man får opplest en blanding av 
tall og bokstaver. Så skal man si de samme tallene og bokstavene tilbake, 
men i riktig rekkefølge, først tallene og så bokstavene. 
Eksempel: A - 7 - X - 2 - M – 4 
Svar: 2, 4, 7, A, M, X 

 
4. Regneoppgaver og problem-løsnings-oppgaver i økende vanskelighetsgrad 

 
Eksempel; Monica er 2 år yngre enn Petter og 5 år eldre enn Knut. Hvis Knut 
er 6 år, hvor gammel er Monica.  

 
 Eksempel: Hvor mange gulrøtter er det på dette bildet? 
 

 

 
Formålet med oppgavene er å måtte bruke arbeidsminne for å løse forskjellige typer 
oppgaver i forskjellige vanskelighetsgrader, for å se etter hvor det kan være 
vansker. 
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Det kan virke som arbeidsminne vårt blir bedre etter hvert som vi vokser opp, og 
det er grunnen til at når man testes for arbeidsminne så blir det flere objekter, tall 
eller bokstaver vi skal huske desto eldre barnet eller ungdommen som testes er.  
Tester for arbeidsminne er utformet og tilpasset alderen til den som blir utredet.  
 
 
 
Hvordan kan vi hjelpe?  
 
Vi kan hjelpe personer å utvikle strategier for oppgaver som krever arbeidsminne. 
For eksempel så kan vi:  
 

1. bruke forskjellige farger for de forskjellige delene i en 
oppgave. 

2. hjelpe de å lage trinnvise instruksjoner eller huskelister. 
3. bruke tall fremfor kulepunkter for å lettere kunne følge 

en plan, undervisning eller instruksjon 
4. repetere viktig informasjon ofte 
5. finne eller vise stoff på en visuell måte (farger o.l) 
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Visuell oppfattelse 
 
Det er stor diskusjon og noe uenighet om forholdet mellom dysleksi og visuell 
oppfattelse. Noen land tester ikke for dette i en dysleksi-utredning, mens andre 
land melder at de måler visuell oppfattelse på en eller annen måte som en del av 
utredning for lese og skrivevansker.  
Visuell romoppfattelse tas med i vurderingen i dysleksitesting i Sverige, mens Spania 
ser etter det de definerer som visuell skanning. Kroatia tester for visuell 
oppfattelse, mens det gjøres kun i noen grad i land som England.  
 
Diskusjonen handler i mindre grad om visuell oppfattelse er ett element i dysleksi, 
og i større grad om hva vi mener med «visuell oppfattelse» i denne sammenhengen. 
Noen studier forteller om at vansker med visuell oppfattelse kan spille en viktig 
rolle for personer med lese- og skrivevansker og også mattevansker som dyskalkuli. 
Andre studier igjen mener det er en liten eller ingen faktor i lese- og skrivevansker. 
Det kan se ut som de forskjellige studienes konklusjoner om dette påvirkes av hva 
studiene faktisk ser etter. Men så lenge noen land har det med som ett element i 
utredning for lese- og skrivevansker vil vi ta de med her som en mulig del av 
dysleksi. 
 
Når vi bruker betegnelsen visuell oppfattelse i sammenheng med dysleksi, så mener 
vi ikke fargeblindhet, Irlen-syndrom eller lignende visuelle vansker.  
 
Flere studier har så identifisert to hovedkandidater av vansker som dekkes av 
begrepet visuell oppfattelse i dysleksi-utredninger: bokstav-rekkefølge gjenkjenning 
og prosessering, og problemer med å prosessere hvordan ting forholder seg til 
hverandre.   
 

  
  

Dysleksi og 
visuell 

oppfattelse

Bokstav 
rekkefølge 

gjenkjenning og 
prosessering

Spatial 
prosessering -
hvordan ting 

forholder seg til 
andre ting
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Bokstav-rekkefølge prosessering 
 
Når det gjelder vansker med bokstav-rekkefølge-prosessering så er de ofte 
påfallende like vansker som blir rapportert innenfor dysleksi, som arbeidsminne-
vansker og vansker med visuell oppmerksomhet (dvs. vansker med å oppfatte og 
prosessere ett visst antall visuelle elementer når de blir satt i en rekkefølge) 
 
Disse vanskene kan vise seg, hovedsakelig, som vansker med å plassere eller 
oppfatte plasseringen av bokstaver i rekkefølge (som ett ord eller en setning). 
Man har vansker med å definere hvor en bokstav er, eller skal være, hvilken som er 
rett bokstav eller hvilken vei den skal stå i ett ord (for eksempel bytter om «b» og 
«d»)  
 
 
 
 
Spatial prosessering  
 
Når det gjelder sammenhengen mellom spatial prosessering og visuell oppfattelse, 
så handler det om en persons evne til å oppdage raske endringer i visuelle mønstre 
og mønstres retningsforandringer, eller prikker som flytter seg på en skjerm.  
Personer med dysleksi får som gruppe vesentlig svakere resultater på denne typen 
oppgaver enn gjennomsnittet målt på personer uten lese og skrivevansker. Andre 
indikatorer kan være vansker med å se hvor raskt ting beveger seg, hvor det er, eller 
hvilken retning objektet har, men også evnen til å oppdage, gjenkjenne og 
manipulere bokstav-rekker (som ord og setninger).  
 
For eksempel, kan vansker med visuell oppfattelse gjøre det vanskelig å identifisere 
hvilken bokstav som skal være neste i en rekkefølge, hvilken bokstav som mangler, 
hvilke figur som er logisk sett den neste i rekkefølge og lignende oppgaver.  
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Ett eksempel på en slik oppgave kan være denne:  
Finn den riktige figuren som logisk skal følge denne rekken.. 
 

 
Hentet fra Non-Verbal Series Practice Questions: Questions & Listed Answers (toppr.com) 

 
 
Oppsummert 
 
Visuell oppfattelse handler om en, eller begge, av to vansker;  
enten å finne og skrive bokstaver i riktig plass i ett ord eller en setning, eller  
vår evne til å gjenkjenne former og mønstre, å se om en figur er den samme som – 
eller kanskje speilbilde av samme figuren.  
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Motoriske evner 

 
De fleste studier og undersøkelser om dysleksi fokuserer på sammenhengen mellom 
hvor godt en person yter akademisk og den samme personens evne til å lese og 
skrive. Men noen studier har også funnet indikatorer på at det er en sammenheng 
mellom dysleksi og motoriske evner.  
 
Selv om motoriske evner ikke er ett hovedelement når vi snakker om lese og 
skrivevansker, så finnes det kilder som forteller at mellom 35 til 60 % av tilfellene så 
finner man indikatorer på sammenhenger og sameksistens. 
 
Vansker med motoriske evner kan ha en stor innvirkning på livskvaliteten for barn 
og unge med lese og skrivevansker. Dette er helt enkelt fordi det kreves en viss grad 
av motoriske evner for å utføre oppgaver og gjøremål vi møter i hverdagen.  
 
 
Finmotorikk og dysleksi 
 
Finmotoriske evner er viktige i mange deler av livet. Det er vår evne til å klare 
delikate, vanskelige og fiklete oppgaver, bevegelser eller gjøremål – ofte ved å 
bruke fingre og hender  
 

 

 
 
Hverdagslige ting som å skrive, kneppe skjorteknapper, bruke saks, knyte skolisser, 
glidelåser osv. er oppgaver og aktiviteter hvor vi bruker finmotorikk. Både barn, 
unge og voksne kan slite med finmotoriske oppgaver, noe vi blant annet kan se på 
dårlig håndskrift. 
 
 
Grovmotorikk er når vi tar i bruk de store muskelgruppene i bein, armer og 
overkroppen. Avhengig av alder kan vansker med grovmotorikk komme til syne som 
vansker med å gå, løpe, sparke en ball, kaste og motta baller osv. Grovmotorikk 
dekker også balanse og koordinasjon. Noen undersøkelser viser at barn og unge 
med lese og skrivevansker ofte kan ha vansker med koordinasjon og balanse, og ofte 
fremstår som «klumsete».  
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Men bevegelse og bruk av muskler er ikke bare begrenset til hender, armer og bein. 
Våre øyne er også veldig mye i bruk når vi utfører praktiske og fysiske oppgaver, 
dette kalles ofte sekvensiell sporing, som når våre øyne følger ett objekt i 
bevegelse. Dette er en evne vi bruker mye når vi leser, helt enkelt fordi for å kunne 
forstå en tekst må vi kunne lese den i riktig rekkefølge.  
 
Sekvensiell sporing henger sammen med hvordan øynene våre beveger seg, og 
forskning viser at øyebevegelser følger andre mønstre hos personer med dysleksi 
enn hos personer på samme alder som ikke har lese og skrivevansker.    
 
Lese og skrivevansker blir ofte kategorisert som en vanske i hvordan vi oppfatter og 
behandler informasjon i hjernen. Personer med dysleksi som har blitt testet, viser 
som regel en senere reaksjonsevne på inntrykk og informasjon vi får fra sansene våre 
(syn, ta på, lukt, hørsel osv.). 
 I det perspektivet er det naturlig å tenke oss av motoriske vansker påvirker vår evne 
til å lese og skrive. 
 
 
Hvordan kan vi hjelpe? 
 
Sammenhengen mellom motoriske vansker og lese- og skrivevansker må undersøkes 
mer, men trening i koordinasjon og balanse kan gi bedring. Å trene eller øve på ting 
som gir bedre motoriske ferdigheter gir også bedre fokus og prosesseringsevne, 
samt kan gi positiv effekt når det kommer til lesing og skriving.  
 
Med små barn er det mange ting som kan brukes som trening i finmotorikk, som å 
brette papir til fly og figurer, kle av og på dokker og bamser, kaste og motta ball 
eller frisbee. Veldig mange former for lek og sport gir god trening i motoriske evner 
og kan være både morsomme og motiverende. Øving på motoriske evner kan gjøres 
gjennom hele livet, for vi kan alltid ha godt av å bedre motorikken, samt det kan 
bygge selvtillit hos barn og unge.  
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Organisatoriske evner 
 
 
Hva menes med å være organisert? I denne sammenhengen handler det om hvordan 
vi legger opp og utfører hverdagen vår og oppgavene vi gjør i løpet av dagen eller 
uka. Vår evne til å organisere påvirker livene våre, fra små oppgaver vi utfører til 
store ting vi planlegger og gjennomfører.  
 
Personer med dysleksi kan ha problemer med å planlegge og gjennomføre oppgaver, 
fordi vanskene påvirker evnen til å lage en mental plan eller huskeliste med tid, sted 
og lokasjon. Vi kan definere organisatorisk evne som vår evne til å se på en prosess, 
koordinere informasjon, og se sammenhenger og løsninger på en oppgave eller ett 
problem.  
 
Vår evne til å organisere påvirker hverdagslige gjøremål, som å holde avtaler og løse 
problemer. Men det påvirker også hvordan vi lærer, og hvordan vi føler om å lære 
nye ting. Desto lettere det er for oss å organisere ting, desto lettere blir det å lære 
oss nye ting. Derimot, hvis det å organisere er vanskeligere, så bli læring av nye ting 
en utfordring. Det vil da kreve større fokus og innsats, og er derfor mer slitsomt.  
 
Ofte kan personer med dysleksi slite med punktlighet, for eksempel å møte opp til 
skoletimen i tide. De kan også ha vansker med å planlegge hvor lang tid noe tar å 
gjøre, som en praktisk oppgave eller bare det å forflytte seg fra A til B. De kan også 
ha vansker med å lese ting som buss- og togtider. Tabeller som ofte blir laget for å 
gi tydelig oversikt, kan ha motsatt effekt på en person med dysleksi – og dermed 
gjøre det vanskeligere å forstå informasjonen.  
 
Det kan være vanskelig å måle en persons organisatoriske evner, og ting som dårlig 
punktlighet kan være ett utslag av andre ting som for eksempel lite motivasjon.  Det 
er derfor viktig at vansker med organisering blir fulgt og vurdert over tid, og vurdert 
i en større sammenheng med andre vansker som en del av en utredning for lese- og 
skrivevansker. 
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Noen eksempler på organisatoriske vansker, og hvilke utslag disse kan gi i lærings-
sammenheng kan være:  
 

- Vansker med å følge en stegvis instruksjon (f.eks. bygge Lego eller IKEA-
møbler)  

- Viser u-strukturert og rotete måter å løse problemer på, eller har egne måter 
å planlegge oppgaver på som vi sliter med å forstå.  

- Har vansker med å finne spesifikk informasjon i tekst. 
- Vansker med å definere kort- og langtidsmål, eller å dele opp ett større mål i 

mindre delmål. 
- Vansker med tid og punktlighet (komme for sent, blander datoer og tider, 

eller har vansker med å forholde seg til hvor lang tid ting tar) 
- Vansker med å sette ting eller gjøre ting i riktig rekkefølge. 
- Vansker med å lære nye ting. 

 
 
Svake ever til å organisere kan få en elev til å føle at de ikke er «flinke» på skole, 
eller at de ikke er «smarte nok» til å få gode karakterer på skolen. Dette vil påvirke 
både selvtillit og mental helse, men også motivasjonen mot skole og læring. Dette 
betyr at hvis vi kan hjelpe barn og unge med å utvikle gode strategier for å 
organisere, så gir vi de også ett bedre utgangspunkt for livet videre.  
 
Elever med dysleksi kan ha andre styrker, som problem-løsning og kreative måter å 
løse oppgaver på. Vansker med å organisere kan kreve mye fokus og innsats, noe 
som fører til mindre bruk av og fokus på styrkene. Ved å starte i det små, og hjelpe 
de å utvikle strategier som gjør organiseringen enklere så kan disse utvikles til å bli 
langtids strategier som hjelper elevene med å organisere skolegangen og livet ellers 
bedre.  
 
 
Hovedpunkter:  
 
• Læring krever en større innsats hvis du har vansker med å organisere det du skal 
lære. Variasjon og pauser kan hjelpe med å lette dette arbeidet.  
•  Å hjelpe elever og studenter med å finne gode strategier for å organisere arbeidet 
sitt kan gi de en enorm hjelp i alle lærings-situasjoner videre i livet.  
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Matematiske evne 

Dysleksi er ikke bare noe som påvirker språk, det kan også påvirke matematiske 
evner. 

Matematikk består av tallforståelse, telle-ferdigheter, logiske slutninger, forståelse 
av matematiske konsepter, nøyaktig bruk av nummer og utregninger, benevnelser, 
symboler og forståelse av tid og rom.  

I tillegg krever matematikk hukommelse, symbol-gjenkjenning og generell forståelse 
av problemer, for å nevne noe. 

Dysleksi og vansker med matematikk  

Dysleksi blir ofte kalt en uventet vanske med å lese og skrive, men personer med 
dysleksi kan ofte ha problemer med matematikk. 

Hvordan kan dette forklares? Det viser seg at de samme vansker og problemer 
elevene har med språkbaserte oppgaver, skjer i matematikk. Elever med dysleksi får 
vansker når de skal lage sekvenser eller utregninger. Det kan for eksempel vise seg 
når elever skal telle ned (baklengs), eller arbeide med oppgaver der ting ikke følger 
en naturlig rekkefølge.  

 

 

 

 

Dysleksi eller dyskalkuli? 

Når vi snakker om matematikk og dysleksi, oppstår ofte diskusjon om dyskalkuli. 
Dyskalkuli som eget felt går vi ikke i dybden på her, men poengterer at dysleksi ofte 
kan påvirke matematiske evner. Dyskalkuli viser seg ofte som følgende:  

- Vansker med å gjenkjenne matematiske symboler 

- Vansker med å gjenkjenne mønstre 

- Vansker med å huske regler og prosedyrer 

- Vansker med å bruke løsninger vi har lært i ett felt, på ett nytt problem. 
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Selv om dysleksi og dyskalkuli betegnes som to forskjellige ting, viser studier at 
elever med dysleksi ofte har vansker med deler av matematikk. Noen ganger viser 
elever med dysleksi svakere forståelse i matematikk enn sine jevnaldrende. Ikke 
nødvendigvis på grunn av svakere matematikk-evner, men fordi vansker med å lese 
gjør at elevene ikke forsto riktig hva oppgavene ba om eller som ble forklart. 

   

 

 

Hvordan arbeide med matematikkvansker: 

Deloppgaver  

Noen elever har vansker med sekvensering, å dele opp store matematikk-oppgaver i 
mindre deler gjør det lettere å fokusere på hver del.  

En metode som kan brukes:   

1. Før gjennomlesing av opgaven, snakk om hva som skal leses eller løses (Hva 
skal vi jobbe med?) 

2. Les oppgaven og bruk pauser og annet for å understreke det viktigste i 
oppgaven. 

3. presiser akkurat hva oppgaven ber eleven løse.  

4. La eleven skrive ned dataene vi har å jobbe med eller skal ta utgangspunkt i. 

Det kan være til stor hjelp for elevene at det blir presisert hva de skal finne ut av, 
eller løse. Det kan være gjennom diskusjon, hjelpeark eller ved bruk av tavle. 

Det kan brukes figurer og andre hjelpemidler for å hjelpe elevene å se problemet, for 
eksempel å tegne rom man skal regne arealet av eller lignende.  

Repetering av metoder og utregninger kan også være god støtte og bidra til at elever 
husker bedre hvordan de skal gjøre oppgavene. 
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Intervju med foreldre og lærere 

 
Barn som vokser opp i ett miljø der de blir oppfordret og stimulert til å lese og 
skrive fra tidlig alder, får ett forsprang på sine jevnaldrende. Hvordan forskjellige 
lærer og skoler jobber med å lære elever å skrive og lese, vil også påvirke elevenes 
lærelyst og motivasjon for å lære seg å skrive og lese videre gjennom livet. Barn og 
unges forhold til lesing og skriving blir påvirket av hvordan de har blitt stimulert og 
hvordan opplæringen de har fått. 
   
Sagt på en annen måte, miljøet barn og unge har vokst opp i påvirket elevers 
leseferdigheter og holdning til lesing og skriving. Å intervjue foreldre, og lærere, er 
ett forsøk på å få ett helhetlig bilde over hvorfor en elev kan ha vansker med lesing 
og skriving på skolen. Det er derfor en viktig del av en utredning for lese- og 
skrivevansker.  
 
En god samtale med foreldre kan gi utrederen mye informasjon om barnets skrive 
og leseutvikling, og gir den som gjør utredningen tryggheten til å gi en grundigere 
og mer nyansert vurdering.  
 

  
 
Men det er ikke bare hvordan skolemiljø og tidligere utvikling en utreder ønsker å få 
informasjon om. Forskning viser at barn av dyslektiske foreldre er mer utsatt for å få 
dysleksi selv, og at tegn på lese og skrivevansker kan sees allerede hos små barn. I 
de første årene viste dette seg som sen språkutvikling, og når barnet begynner på 
skolen så viste de vansker med fonologisk bevissthet (å lese stavelsene i ett ord og 
gjenkjenne hvordan de former ordet), og leseforståelse.  
 
I ett intervju med foreldre, så er det viktig at utrederen får informasjon om det er 
andre i familien med lese- og skrivevansker, språkproblemer eller 
mattematikkvansker, da det er sterke tegn på at barn kan ha arvet vanskene. I en 
samtale med foreldre kan utrederen også få informasjon om barnets språkutvikling, 
som taleutviklingen, lesevansker og ordforråd.  
 
I en utredning er det viktig å kartlegge om eleven har vært testet for andre vansker, 
som for eksempel syn- og hørselsvansker, om ikke annet enn å avskrive de som 
mulige feilkilder. Det kan også være likheter mellom dysleksi og andre vansker, som 
ADHD. Det ene betyr ikke at det er det ene eller det andre, men det er viktig at 
utrederen får ett fullt bilde av oppvekst, problemer, styrker og opplæringen eleven 
har mottatt.  
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Elever har hatt språkundervisning på skolen, og hvordan denne undervisningen har 
foregått og vært lagt opp kan være viktig informasjon i en utredning for å gi ett 
riktig bilde av hvordan dette har påvirket eleven.  
Ting som kan være interessant er om eleven har hatt mange forskjellige lærere, 
variert undervisning, byttet skole (og dermed lærer, eller byttet 
undervisningsmetode underveis).  
 
For å kunne sammenligne hvordan en elev gjør det i lesing og skriving sammenlignet 
med sine jevnaldrende, trenger utredere å få informasjon om eleven har hatt noen 
følelsesmessige eller motivasjonsproblemer i skolegangen som kan forklare 
vanskene.  
Dysleksi er definert som en vedvarende vanske, som betyr at det ikke går over med 
tid – eller er noe barn vokser av seg. Det er viktig at det kartlegges om det har blitt 
gjort noen tiltak, eller gitt noen spesielle lærestrategier til eleven – om dette har 
gitt noen effekt.  
 
Foreldre har førstehåndskunnskap om eget barns språk, motoriske evner, lesevansker 
og utvikling. De kan fortelle om når vansker oppstod, i hvilken sammenheng, hvordan 
de påvirker barnet idag, og hva som har vært forsøkt av ekstraundervisning eller 
andre tiltak i skolen. Slik informasjon er viktig for utrederen for å kunne komme til 
bunns i hva som er årsaken til vanskene barnet opplever.   
Foreldre kan ha store forventninger til en utredning for lese og skrivevansker, og ha 
mange spørsmål. En god samtale med foreldrene gir utrederen anledning til å svare 
på alle spørsmål, oppklare hvis det er noen misforståelser, og gi råd om hvordan 
foreldrene best kan støtte sitt barn 
 
I en utredning for lese- og skrivevansker er det viktig at utrederen får en komplett 
forståelse av hvordan vanskene oppstår og påvirker eleven. Dysleksi påvirker 
forskjellig fra person til person, og kan oppleves veldig forskjellig. Ett helt bilde og 
full forståelse av personen som utredes, er viktig for å kunne gi best mulig hjelp og 
støtte til personen. Ett godt intevju og samtale med foreldre vil være til stor hjelp i 
utredningen! 
 
 

Opplæring

+

Familiehistorikk 
og miljø

Læremiljø

+

Skolegang og 
skolemiljø

Indikatorer på 
lese og 

skrivevansker
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Hovedpunkter:  
 

 En utredning for lese- og skrivevansker forsøker å gi ett komplett bilde av 
personens utvikling og vansker. 

 Dysleksi er en vedvarende vanske, som betyr at vanskene har vært der over 
tid. Å kartlegge når og hvordan vanskene har oppstått kan være til stor hjelp 
for å finne den beste måten å støtte og hjelpe personen på.  

 En god samtale kan være til stor hjelp for foreldre, for å forstå vanskene og 
være til best mulig støtte og hjelp.  
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