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Sammendrag 

Formålet med denne oppgaven var å prøve ut og presentere den faglige bakgrunnen for et 

kartleggingsmateriale som er under utprøving for Tidlig Oppdagelse av Risiko for Dysleksi 

(TORD).  Kartleggingsverktøyet er utviklet av Jan Erik Klinkenberg og Elsebet Skaar og 

bygger på evidensbasert og gjeldende forskning om dysleksi (Snowling, 2013; Thompson et 

al., 2015). I dag kan man med rimelige god sikkerhet fastslå hvilke markører som predikerer 

for dysleksi allerede i førskolealder. Hensikten med studien er å bidra til at vi får kartlegging 

som kan hjelpe barnehagelærere til å finne frem til barna som trenger tidlig støtte for å 

forhindre at lese- skrivevansker utvikler seg eller redusere alvorlighetsgraden av slike 

vansker. Det endelige målet er å muliggjøre tidlig intervensjon gjennom tidlig innsats.  

På bakgrunn av et barns fonologiske ferdigheter kan man forutsi utviklingen av avkoding, 

leseflyt og staving (Klinkenberg, 2016). Barn med risiko for dysleksi har ofte svakheter i 

bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet (Caravolas et al., 2012; 

Snowling & Hulme, 2015; Thompson et al., 2015), som utgjør kjerneprediktorene i TORD. 

Bokstav-lydkunnskap og fonembevissthet er kjernen i det alfabetiske prinsippet som barnet 

må forstå for å kunne bli en god leser med gode avkodingsferdigheter. Benevningshastigheten 

er mest knyttet til lesehastighet og leseflyt. Disse faktorene utvikles i førskolealder og er 

bestemmende for hvor raskt eleven lærer å lese og hvor god ferdigheten i lesing blir 

(Klinkenberg, 2016). I alle screeningbatterier som er utviklet for å oppdage risiko for dysleksi 

er mål på disse faktorene sentrale. 

TORD bygger på multifaktorteorier om at det finnes både risiko- og beskyttende faktorer for 

utviklingen av dysleksi (Hulme & Melby-Lervåg, 2015; Snowling & Hulme, 2015). 

Verktøyet kartlegger derfor også beskyttende faktorer som kan ha betydning for 

leseutviklingen. Ved hjelp av spørreskjema skal lærer i tillegg til kjerneprediktorene 

fonembevissthet og bokstav-lydkunnskap vurdere barnets språkutvikling, språkferdighet og 

selvreguleringsferdigheter. I enkle korte tester blir barna i tillegg til de 3 kjerneprediktorene 

testet i morfologisk kompetanse og avkodingsferdighet. Familierisiko oppgis av foreldre da 

risikoen for å utvikle dysleksi er nesten 50% om en av foreldrene har dysleksi (Snowling & 

Melby-Lervag, 2016) 

I denne oppgaven er det gjort en tverrsnittsundersøkelse med innhenting av data fra både 

tester av 30 barn og spørreundersøkelse blant barnas førskolelærer eller primærkontakt i 
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barnehagen. Alle barna går siste året i barnehagen i en mellomstor kommune på Østlandet, og 

testene ble gjennomført av masterstudenten. Formålet med studien var å svare på 

problemstillingen; Hvordan kan testbatteriet TORD bidra til å identifisere barn med risiko for 

å utvikle dysleksi allerede i barnehagen? Problemstillingen er utdypet gjennom de 3 

forskningsspørsmålene; 

1. Hvordan samsvarer førskolelærers vurdering og barnets testresultat på bokstavlyd-

kunnskap og fonembevissthet?  

2. Hvordan er testskåren til barna med familierisiko i forhold til de andre barna i 

utvalget?  

3. Hvordan skårer gutter og jenter i forhold til hverandre? 

Resultatene av kartleggingen er behandlet i SPSS (Field, 2013). Spørsmålene ble besvart ved 

bruk av korrelasjonsanalyser, t-tester og regresjonsanalyse. Alle variablene viste god intern 

konsistens med en Cronbachs alpha > 0,7, med unntak av variablene for bokstav-lydkunnskap 

og benevningshastighet. 

Resultatene viste en sterk sammenheng mellom språkferdighet og selvregulering, bokstav-

lydkunnskap og benevningshastighet for tall og bokstaver og mellom fonembevissthet og 

benevningshastighet for tall og bokstaver. Det var en høy signifikans i korrelasjonen mellom 

førskolelærers vurdering og barnets testresultat på bokstav-lydkunnskap og fonologisk 

bevissthet. Barna med familierisiko hadde en lavere totalskåre enn barna uten oppgitt risiko, 

men forskjellen mellom de to gruppene var ikke signifikante. Det var ingen signifikante 

forskjeller i testskårene mellom gutter og jenter. Oppsummert tyder funnene på at TORD i 

stor grad er egnet til å kartlegge om barn er i risiko eller ikke for å utvikle dysleksi. 
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Forord 

Drivkraften til en masteroppgave som omhandler temaet dysleksi har jeg opparbeidet 

gjennom mange års erfaring som spesialpedagog og rådgiver i norsk grunnskole. Jeg har 

jobbet mye med tilrettelegging av fagstoff, studietekniske ferdigheter og individuelle 

løsninger som kan lette tilgangen på fagstoffet for elever med dysleksi. Mange av elevene har 

fått diagnosen seint og har vansker med å følge jevnaldrende i faglig nivå og har enkeltvedtak 

om spesialundervisning. I tillegg har jeg en opplevelse av at mange av elevene har 

tilleggsvansker som motivasjonssvikt, skolevegring og utfordringer knyttet til atferd, 

konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. For enkelte setter dysleksien begrensninger for 

eget valg av videre utdanning og senere muligheter i arbeidsmarkedet. Det får med andre ord 

konsekvenser i et livsløpsperspektiv. -Er det ikke mulig å oppdage disse elevene tidligere, slik 

at vi kan få satt i gang hensiktsmessige tiltak? - er et spørsmål jeg har løftet frem i mange fora 

der spesialundervisning har vært på dagsorden.  

Høsten 2016 ble jeg prioritert av kommunen til å ta videreutdanning i spesialpedagogikk, 

dette ble min unike mulighet til å kunne bidra til faglig utvikling på egen arbeidsplass. 

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg tilegnet meg ny kunnskap bygd på evidensbasert 

forskning.  

Takk til skoleledelsen som har hatt tro på prosjektet og har latt meg kombinere hverdagen 

som student, rådgiver og lærer på en mest mulig hensiktsmessig måte. I tillegg vil jeg takke 

personalet i barnehagene og forståelsesfulle kollegaer som har vist interesse for prosjektet og 

vært rause når det gjelder organiseringen av den praktiske arbeidsdagen – håper jeg kan gi noe 

tilbake nå når studietiden er over! 

Oppgaven hadde ikke latt seg gjøre uten prosjektleder Jan Erik Klinkenbergs enorme 

kunnskap og engasjement for elever med dysleksi og veileder Silje Hukkelberg for gode råd 

og hjelp underveis i prosessen. Vilde og Sivert – takk for at dere har vært verdens beste 

supportere! 
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Å lukke gapet i leseflyt mellom barn med dysleksi og normal-lesere har til nå ikke vært 

vellykket. I forebyggende studier er gapet mindre og risikobarna skårer innenfor 

normalområdet. 

(Torgesen & Hudson, 2006) 
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1 Innledning 

Masteroppgaven er del av et større prosjekt der målet er å standardisere 

kartleggingsmateriellet TORD – Tidlig Oppdaging av barn med Risiko for Dysleksi. 

Prosjektlederne Jan Erik Klinkenberg og Elsebet Skaar har utarbeidet materiellet og er nå i en 

normeringsprosess der de har knyttet til seg flere personer ute i praksisfeltet som bidrar til å 

innhente kartleggingsdata.  Hensikten med å bidra til dette arbeidet har vært å opparbeide en 

økt kunnskap om dysleksi og lære mer om hvordan man på et tidlig stadium kan avdekke og 

hjelpe barn som med stor sannsynlighet vil utvikle dysleksi. 

Normering av et kartleggingsverktøy innebærer at man finner gjennomsnitt og 

normalvariasjon i populasjonen gjennom utprøving på et større utvalg. Disse normene danner 

grunnlag for å arbeide med resultatene av kartlegging og et fast punkt å måle ut ifra (Befring, 

2010; Gall, Gall & Borg, 2007). 

I Norge finnes det i dag ingen kartleggingsverktøy som har som målsetting å oppdage barna 

som er i risiko for å utvikle dysleksi allerede før skolestart eller ved skolestart. Klinkenberg 

og Skaar har tidligere utarbeidet avkodings- og stavetesten STAS; Standardisert Test i 

Avkoding og Staving (2003), men denne testen fanger ikke opp barna tidlig nok til at vi kan 

iverksette tiltak som lukker gapet mellom barn med dysleksi og normal-lesere.  

1.1 TORD 

TORD er et kartleggingsmateriale som er utviklet for å bidra til tidlig oppdagelse av barn som 

er i risiko for å utvikle dysleksi i Norge. Hovedmålsettingen er at man gjennom å oppdage 

svakheter i de kognitive funksjonene og lingvistiske ferdighetene som lesing og skriving 

bygger på skal kunne identifisere barn med risiko for dysleksi allerede i førskole og tidlig 

skolealder. Tidlig oppdagelse av risiko for dysleksi vil muliggjøre tidlig innsats. Ved å 

forbedre ferdighetene som kartlegges i TORD; avkoding, leseflyt, leseforståelse og staving, 

vil tidlig innsats kunne bidra til å forhindre at lese- skrivevansker utvikler seg eller redusere 

alvorlighetsgraden av slike vansker (Klinkenberg, 2018).  

TORD vil ha normer for april våren før skolestart, november i 1. klasse, mai i 1. klasse og mai 

i 2. klasse. Tidspunktene er valgt for å gjøre det mulig for skolene å gi elever som trenger det 

støtte i form av tidlig innsats på følgende tidspunkter: 
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• Før eller ved skolestart for elever som har store vansker på TORD i april i det siste 

året i barnehagen. 

• Fra januar i 1. klasse for elever som har store vansker på TORD i november i 1. 

klasse. 

• Fra skolestart i 2. klasse for elever som har vansker med lese- og skriveferdigheten 

på TORDs lese- og skriveprøver i mai i 1. klasse (Klinkenberg, 2018). 

 

Kartleggingsmetoden i TORD bygger på omfattende forskning fra mange land og aller mest 

på Snowling-gruppens studier av screeningbatterier med markører som nær skolestart kan 

identifisere dysleksi med god sensitivitet (Thompson et al., 2015). Førlesingsferdighetene 

som lese- og skriveprosessen består av er identifisert i en stor mengde internasjonale 

forskningsstudier, og viser at ferdighetene før, ved og rett etter skolestart er avgjørende for 

skriftspråkutviklingen. (Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund & Lyytinen, 2010). 

De konkrete måleinstrumentene som i TORD skal fange opp barnets ferdighet i de utvalgte 

markørene er utarbeidet av Klinkenberg og Skaar (Klinkenberg, 2018). Jan Erik Klinkenberg 

er spesialist i klinisk psykologi, og hans hovedarbeidsområde er utvikling av avkoding, 

staving og dysleksi. Han har jobbet med lesing, dysleksi og nevropsykolgiske lærevansker i 

PPT, spesialskole, som kommunepsykolog og i BUP. Elsebet Skaar er lærerutdannet med 

mastergrad og embetseksamen i spesialpedagogikk og har jobbet praktisk med 

nevropsykolgiske lærevansker i barne- og ungdomsskole, PPT og BUP. 

Kartleggingen i TORD skal benyttes for å avdekke risiko for dysleksi som en separat kategori 

fra de som har spesifikke vansker med leseforståelsen og de som har mer 

omfattende/generelle språkvansker. På den annen side er det sentralt å ha en forståelse av at 

både barn med og uten språkvansker kan ha eller vil kunne utvikle dysleksi (Klinkenberg, 

2018).  

Utprøvingen av TORD skal brukes til å vurdere om de utvalgte markørene i 

kartleggingsmateriellet predikerer godt nok til å kunne identifiserer hvem som er i risiko for å 

utvikle dysleksi gjennom de faktiske funn. At et barn er i risiko for å utvikle en vanske betyr 

ikke nødvendigvis at de utvikler vansken. Prosjektlederne er derfor tydelige i å påpeke at 

TORD ser på arvelige risikofaktorer i kombinasjon med beskyttende faktorer og har til 
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hensikt å bidra til tidlig iverksetting av tiltak og ikke er et diagnostiserende verktøy. TORD 

skal i praktisk bruk være et «screeningbatteri» til bruk av lærere i barnehage og skole 

(Klinkenberg, 2018). 

TORD har til hensikt å snu en uheldig og ufaglig «vent og se holdning» der tiltak først settes 

inn etter at barnet har opplevd å mislyktes eller har fått for lite utbytte av den ordinære 

leseopplæringen (Snowling, 2013). Det pedagogiske målet er å ta tak i barnets vansker så 

tidlig at det vil redusere vanskene mange med dysleksi vil hemmes av hele livet. 

1.2 Aktualitet og formål 

Høien (2008) estimerer at 3-5% av elevene våre blir klassifisert som dyslektikere, mens 

Snowling (2013) hevder at så mange som 7% av elevene vil få diagnosen dysleksi i løpet av 

grunnskolen. På hjemmesidene til Norges Dysleksiforbund (2017) oppgir de at mellom 5 – 

10% av Norges befolkning har dysleksi. I praksis er dette ca. 3 elever i hver klasse eller hver 

10-ende person i samfunnet generelt. Det kan derav regnes som ganske sikkert at alle lærere i 

skolen må tilrettelegge undervisning for denne gruppen. I tillegg har noen barn vansker med 

leseferdigheten uten å oppfylle kriteriene for dysleksi. Statped regner med at ca. 20% av 

norske barn har for dårlig leseferdighet til å fungere optimalt i utdanning, dagligliv, yrke og 

samfunn (Melby-Lervåg, 2017). 

Studier viser at effekten av tiltak avtar med barnets alder. De nøyaktige tallene kan bestrides, 

men enkelte hevder at effekten reduseres med 70% fra 1. til 5. trinn. Tiltak satt inn i 1. eller 

2.trinn har tilnærmet 80% effekt, mens tiltak satt inn på 5. trinn eller senere har ca. 10-15% 

effekt (Foorman, Francis, Shaywitz, Shaywitz & Fletcher, 1997). Tidlig kartlegging og tidlig 

innsats er derfor av avgjørende betydning for effekten av tiltakene som iverksettes.  

De vanligste kartleggingsmetodene som tas i bruk for å avdekke dysleksi i Norge i dag er 

Logos (Høien, 2007) eller STAS (Klinkenberg & Skaar, 2003). Det er standardiserte tester 

som kan brukes fra 2. klasse og kartlegger testpersonens lese- og staveferdighet og kan 

avdekke dysleksi. Da mange på bakgrunn av disse testene tidligst får diagnosen i 3 klasse, og 

ofte seinere, har viktig tid til igangsetting av tiltak allerede har gått. Det er behov for 

testmateriell som kan benyttes til å identifisere barna med risiko for dysleksi i barnehagen slik 

at tiltak allerede er satt i verk og kan videreføres når barnet starter på lese- skriveopplæringen. 
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I den longitudinelle Connecticut-studien har forfatterne et livslangt perspektiv på dysleksi 

(Shaywitz et al., 1999). De peker på behovet for systematisk og svært strukturert trening av 

grunnleggende ferdighet i førskole- småskole, mens trening seinere i skoleløpet må være mer 

individualisert og tilpassa utviklingsnivået til barnet. Målet er at å kunne gå over i 

tilpasningstiltak mer enn rein språktrening.  

Forskning viser at intensive kurs er effektivt for barn med risiko for å utvikle dysleksi. Det er 

bred enighet om at det er bedre å jobbe med forebyggende tiltak enn å behandle, og at tidlig 

intervensjon er mer effektivt enn senere behandlingstiltak (Klinkenberg 2016). 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Gjennom arbeidet med oppgaven ønsker jeg å finne svar på følgende problemstilling:  

Hvordan kan testbatteriet TORD bidra til å identifisere barn med risiko for å utvikle dysleksi 

allerede i barnehagen?  

Problemstillingen er svært relevant for egen arbeidspraksis, da jeg opplever at vi ofte har 

mistanke om hvilke elever som er disponert for lese- skrivevansker i småskolen, men 

avdekker de med kartlegging først i 3-4 klasse eller seinere.  

Jeg har valgt å utdype problemstillingen gjennom følgende spørsmål: 

- Hvordan samsvarer førskolelærers vurdering og barnets testresultat på bokstavlyd-

kunnskap og fonembevissthet?  

- Hvordan er testskåren til barna med familierisiko i forhold til de andre barna i 

utvalget?  

- Hvordan skårer gutter og jenter i forhold til hverandre? 

Da barnehagelærerne er forventet å ha god kunnskap og erfaring med barns språkutvikling er 

det av interesse å se på samsvaret mellom førskolelærers vurdering og barnets testresultat. 

Familierisiko er i litteraturen beskrevet som en sterk markør og forholdet mellom kjønn er 

svært interessant da flere gutter enn jenter får dysleksidiagnosen.  
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1.4 Avgrensning 

Oppgaven fokuserer på oppdaging av dysleksi før den generelle lese- skriveopplæringen 

iverksettes i 1-3 klasse, og kartleggingen er tenkt som et grunnlag for tidlig innsats på disse 

klassetrinnene og gjerne med oppstart allerede i barnehagen.  

Da oppgaven i hovedsak dreier seg om tidlige markører på dysleksi er det disse markørene det 

legges vekt på i den beskrivende teorien. Markørene i kartleggingsverktøy som benyttes på 

elever man avdekker på et senere tidspunkt vil derfor ikke bli redegjort for.  

Ulike definisjoner av dysleksi vil bli presentert, men det gis ingen historisk oversikt. Det 

finnes mye litteratur om dysleksi, men da det i den senere tid er gjennomført mange nyere 

studier er det forskning fra disse studiene oppgaven vil henvende seg til i hovedsak. 

Kartleggingsmateriellet i TORD bygger på funn fra disse studiene. Litteratursøk er derfor i 

hovedsak utført fra år 2010 og frem til i dag. 

1.5 Oppgavens struktur 

I dette første kapittelet presenteres tema, aktualitet og formål. Her blir også problemstillingen 

med forskningsspørsmål presentert, og det informeres om avgrensning og oppgavens struktur. 

I kapittel 2 redegjøres det for sentral teori knyttet til tema og problemstilling. Målet er å 

oppnå god forståelse for hva dysleksi er, og ha god kunnskap om hvilke markører man skal se 

etter ved kartlegging. Da kartleggingen utføres i den hensikt å oppdage dysleksi på et tidlig 

tidspunkt vil teorien også omhandle tidlig innsats og en kort presentasjon av evidensbaserte 

effektive tiltak som kan iverksettes.  

Kapittel 3 er oppgavens metodedel. Her beskrives den empiriske undersøkelsen gjennom 

design, utvalg, datainnsamling, måleinstrumenter og analysestrategi. Studiens kvalitet og 

etiske betraktninger vurderes. 

De konkrete resultatene av kartleggingen presenteres i kapittel 4, og i kapittel 5 diskuteres og 

analyseres resultatene i lys av problemstillingen og forskningsspørsmålene. Kapittel 6 er 

avslutning med tanker om pedagogiske konsekvenser, veien videre og konklusjon. 
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2 Teoretisk bakgrunn 

Teoridelen er ment som en teoretisk ramme rundt problemstillingen og 

forskningsspørsmålene knyttet til problemstillingen. Teorien skal i tillegg danne grunnlag for 

en evidensbasert vurdering av resultater og analyse. 

2.1 Dysleksi 

Dysleksi er en nevroutviklingsforstyrrelse med et betydelig familiært og genetisk innslag 

(Klinkenberg, 2017a). På tross av adekvat opplæring, normal intelligens og sensoriske evner 

sliter dyslektikerne med lesing, skriving og staving. Årsakene blir ofte beskrevet som 

multifaktorelle og man snakker om opprettholdende og beskyttende faktorer som avgjørende 

for graden av vansken og hvordan hver enkelt person mestrer sin vanske (Klinkenberg, 2017a; 

Peterson & Pennington, 2012). 

Barn med dysleksi har vansker med å kjenne igjen de skrevne ordene, store vansker med å 

lydere seg frem til ukjente ord, og leser ofte sakte. Hovedsymptomene til barn med dysleksi er  

vansker med avkoding, leseflyt og staveferdighet (Hulme & Snowling, 2016). Disse barna har 

ofte en svakhet i de fonologiske komponentene i språket og sliter derfor med språkets lydside 

(Hulme & Snowling, 2016; Melby-Lervag, Lyster & Hulme, 2012). Fonologiske vansker 

fører til vansker med å tilegne seg kunnskap om bokstavenes lyd og navn og knytte dem til 

bokstavenes form og utseende (Caravolas et al., 2012). De tre kjerneprediktorene bokstav-

lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet er sentrale førlesningsferdigheter 

barnet må mestre for å avkode, oppnå leseflyt og tilegne seg staveferdighet (Hulme & 

Snowling, 2016). Barn som starter på skolen med svake ferdigheter på disse områdene er i 

risiko for å utvikle avkodingsvansker og dysleksi (Hulme, Bowyer-Crane, Carroll, Duff & 

Snowling, 2012; Hulme & Snowling, 2014). 

Dysleksi avdekkes oftest først etter at barnet har startet opp med lese- skriveopplæring, man 

skal derfor være spesielt oppmerksom på barn med avvikende språkutvikling og der man vet 

at det er risikofaktorer tilstede før skolealder (Bredtvedt, 2007). Forsinkelser i muntlig 

utvikling av språket er tidlige tegn som kan oppdages og måles allerede i barnehagen. 

Svakheter i de fonologiske ferdighetene og morfembevissthet er hovedhindringene for å 

oppnå god avkoding og leseflyt og målt ved skolestart er dette hovedprediktorer av 

avkodingsferdighet (Lervåg, Braten & Hulme, 2009).  
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Snowling et al., (2016) har funnet at barn med dysleksi har en forsinkelse i tilegnelse av ord 

når man sammenligner dem med jevnaldrende. De er forsinket når det gjelder å lære/fange 

opp nye ord og bruker mer tid og er mer unøyaktige i selve ordavkodingen. Dette medfører da 

særlig en utfordring når man skal tilegne seg nye ord ved lesing av ukjent tekst. Fokuset på 

selve avkodingen gir dårlig leseflyt, som igjen ofte medfører en svak leseforståelse. Barn med 

dysleksi har ofte store vansker med å stave ord (Klinkenberg, 2014).  

Ordavkodings- og stavevanskene gjør dysleksi til en svært anstrengende og vanskelig prosess 

når barnet skal lese og skrive. Svak fonologisk bevissthet, sakte prosessering og svakt 

fonologisk minne gjør det i tillegg forståelig at mange får vansker med oppmerksomhet, 

motivasjon og konsentrasjon i eget arbeid. Disse barna kan ofte gi opp fordi den mentale 

anstrengelsen ved å tilegne seg eller produsere ordene blir så stor og gir så lite utbytte, at det 

er lettere å gi opp. Mange havner i en vond sirkel, da de ikke orker å gjennomføre all 

treningen som må til for å automatisere avkoding og/eller unngår å lese fordi man leser så 

dårlig (Høien & Lundberg, 2012). 

2.2 Definisjon dysleksi 

Begrepet dysleksi blir brukt for å beskrive store og vedvarende vansker med lesing og /eller 

skriving (Høien og Lundberg, 2012). Det har siden dysleksi for første gang ble omtalt for over 

100 år siden vært internasjonal debatt omkring det å definere vansken (Høien og Lundberg, 

2012). Det har vært vanlig å definere dysleksi med utgangspunkt i en eksklusjonsdefinisjon; 

man ekskluderer først alle andre årsaksfaktorer før dysleksi er det man blir stående igjen med. 

Det internasjonale Dyslexia Association definerer dysleksi som; «A specific learning 

disability characterized by difficulties learning to read and write despite adequate cognitive 

ability, motivation, access to instruction, and intact sensory mechanisms» (Lyon, Shaywitz, 

Bennett & Shaywitz, 2003).  

Ordet kommer fra gresk og betyr egentlig: en vanske med språket. Ordet er satt sammen av 

prefikset dys, som betyr «dårlig» eller vanskelig, og lexis, som betyr «ord» eller «tale» 

(Helland, 2012).  

Verdens helseorganisasjon definerer i diagnoselisten ICD-10 dysleksi som en sykdom som 

innebærer vansker med å lære å lese til tross for vanlig opplæring, normal intelligens og gode 

sosioøkonomiske forhold. Tilstanden avhenger av konstitusjonelle, kognitive hemninger. 
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I dag er det allmenn aksept for at dysleksi i hovedsak skyldes en svikt i det fonologiske 

systemet (Hulme Snowling, 2009). Høien og Lundberg (2012) har valg å definere dysleksi 

mer positivt ved å beskrive hva det er: «Dysleksi er en forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, 

forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet».  I denne kortversjonen av definisjonen er 

kun de primære symptomene ved dysleksi tatt med. I en mer omfattende definisjon har de 

også med sekundære faktorer: 

“Dysleksi er en forstyrrelse i visse språklige funksjoner som er viktige for å kunne utnytte 

skriftens prinsipper ved koding av språket. Forstyrrelsen gir seg i første omgang til kjenne som 

vansker med å oppnå en automatisert ordavkoding ved lesing. Forstyrrelsen kommer også 

tydelig fram i dårlig rettskriving. Den dyslektiske forstyrrelsen går som regel igjen i familien, 

og en kan anta at en genetisk disposisjon ligger til grunn. Karakteristisk for dysleksi er også at 

forstyrrelsen er vedvarende. Selv om lesingen etter hvert kan bli akseptabel, vedvarer som 

oftest rettskrivingsvanskene. Ved mer grundig kartlegging av de fonologiske ferdighetene 

finner en at svikten på dette området også ofte vedvarer opp i voksen alder.” (Høien og 

Lundberg, 2012, s. 29). 

Definisjon belyser inklusjonskriterium rundt diagnosen dysleksi, og vektlegger i tillegg til de 

primære vanskene at det er en vedvarende vanske som til en viss grad kan bedres. 

En annen mye brukt definisjon i nyere studier og litteratur er definisjonen skrevet av Jim Rose 

i hans rapport; «Identifying and Teaching Children and Young People With Dyslexia and 

Literacy Difficulties» (Rose, 2009). 

«Dyslexia is a learning difficulty that primary affects the skills involved inn accurate and 

fluent word reading and spelling. Characteristic features of dyslexia are difficulties inn 

phonological awareness, verbal memory and verbal processing speed. Dyslexia occurs across 

the range of intellectual abilities. It is best thought of as a continuum, not a distinct category, 

and there are no clear cut-off points. Co-occurring difficulties may be seen in aspects of 

language, motor co-ordination, mental calculation, concentration and personal organisation, 

but these are not, by themselves, markers of dyslexia. A good indication of the severity and 

persistence of dyslexic difficulties can be gained by examining how the individual respond or 

has responded to well-founded intervention».   

De to definisjonene bygger på mye av den samme kunnskapen om hva dysleksi er. Det er 

enighet om at dysleksi er en lærevanske som hindrer god avkoding, flyt og innholdsforståelse, 

og at dysleksi kan forekomme hos mennesker uavhengig av personens intellektuelle evner. 



 

9 

 

Rose vektlegger i tillegg at dysleksi må oppfattes som en del av et kontinuum, men nevner 

ikke som Høien og Lundberg at det er en genetisk og arvelig disposisjon, og at vanskene også 

gjør seg gjeldende i rettskriving. På den annen side har Rose med at en god indikasjon på at 

alvorlighetsgraden av de dyslektiske vanskene kan sees ved å undersøke hvordan personen 

responderer på evidensbasert intervensjon. 

2.3 Fire faglige innfallsvinkler til dysleksi 

Det er ulike innfallsvinkler til å forklare og forsøke å forstå dysleksi. Morton og Frith (1995) 

forklarer det å forstå dysleksi ut fra tre ulike nivå, gjennom symptom, kognisjon og biologi, 

og ser på det hele til slutt ut ifra en forståelse av miljøet (Helland, 2012).  

 

Figur 1. 4 ulike innfallsvinkler til dysleksi (Morton & Frith, 1995) 

De ulike nivåene i modellen utfyller hverandre, og kan gi oss en faglig bredde som bakgrunn 

for å forstå dysleksi. 

Det biologiske nivået omhandler det som har å gjøre med generell helse, arv, genetikk og 

hjernefunksjoner. Å forstå dysleksi med utgangspunkt i helse peker på hvordan helserelaterte 

områder kan påvirke utviklingen av dysleksi. En persons helsetilstand kan bety mye for 

læringsevnen. Forskning tyder på at blant annet barn som er født for tidlig kan få en form for 

lærevansker i skolen. Syn- og hørselsvansker kan forverre tilstanden, men kan ikke sees på 

som årsak til dysleksi (Helland, 2012). Det har også blitt stilt spørsmål ved om kosthold kan 

være av betydning. Mye kan tyde på at mangel på omega-3 fettsyrer predisponerer for 

dysleksi, da tilskudd av disse fettsyrene ser ut til å ha positiv effekt (Richardson et al., 2000). 

Arvelighet og genetikk har vært mye i fokus når forskerne søker å finne hvilke barn som 

disponerer for dysleksi, og det er bred enighet om at dette er en viktig markør på tidlig 
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oppdaging (Bishop, 2015). Studier har vist at barn med dysleksi har lavere aktivitet enn 

kontrollgruppen i cortex i venstre hemisfære (Snowling & Hulme, 2015).  Dette vil bli 

nærmere omtalt under punkt 2.5.4 om arvelighet i denne oppgaven. 

Bruk av språket både muntlig, skriftlig og gjennom lesing krever at flere kognitive funksjoner 

i hjernen skal aktiviseres og koordineres på svært kort tid (Hulme & Snowling, 2016). På det 

kognitive nivået er det disse prosessene som blir drøftet. For å ta i bruk språket til lese- 

skriveaktiviteter må barnet lære seg bokstavenes utseende, koble bokstav til lyd – 

grafem/fonemkorespondanse, for så å kunne analysere grafemene/fonemene til 

meningsbærende ord. Når dette er automatisert kan barnet opparbeide seg en effektiv lese- 

skriveprosess (Helland, 2012; Hulme et al., 2012). I forskningssammenheng er det to ulike 

rådende retninger for forståelsen av denne prosessen. Den ene retningen vektlegger 

nevrokognisjon, og hevder at enhver form for kognisjon kan assosieres med et spesifikt 

område i hjernen. Den andre retningen vektlegger på sin side de språklige funksjonene hos 

barnet uten å se det i sammenheng med områder i hjernen (Helland, 2012).  

På symptomnivå analyseres hvordan lese- og skrivevanskene viser seg sammenlignet med 

normer for alderstrinnet. Ulike sider av språket kan analyseres, og man kan finne symptom 

som kan tyde på spesifikke lese- og skrivevansker. For å konkludere med dysleksi, må både 

den skriftlige delen av språket, lesing og skriving analyseres (Helland, 2012). 

Symptom på barnetrinnet kan være at et barn knekker lesekoden senere enn de andre eller at 

eleven ikke automatiserer lesingen og skrivingen. Dysleksigruppen som deltok i «Ut med 

språket» skilte seg ut fra sine jevnaldrende allerede før de begynte på skolen ved at de kunne 

færre bokstaver (Helland & Morken, 2016).  

Modellen til Morton og Frith (1995) tydeliggjør at miljøet påvirker de andre tre nivåene. Å ha 

dysleksi kan føre til at et menneske er sårbart. Hvordan miljøet legger til rette for å mestre, vil 

kunne ha mye å bety for et menneske med dysleksi. Studier har vist at sosiokulturell 

tilhørighet er av betydning for om et barn utvikler dysleksi eller ikke (Snowling & Hulme, 

2015). 

I tidlig alder er hjemmemiljøet spesielt av betydning for språkutviklingen og senere ferdighet 

i lesing og skriving (Ozernov-Palchik & Gaab, 2016; Snowling & Hulme, 2015). Enkelte barn 

opplever å bli lest for, har tilgang på bøker, synger, lærer rim og regler, samtaler og leiker 

med foreldre og søsken hjemme. I møte med skolen har de opplevd tusenvis av timer med 
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skriftspråket og de er klar over skriftens ulike funksjoner. På den andre yttersiden har man 

barn med en nesten fullstendig mangelfull skriftspråklig sosialisering hjemmefra. Barnehagen 

og skolen får for disse barna en stor betydning for utvikling av ferdighet og leselyst (Høien & 

Lundberg, 2012). Forskning på blant annet betydningen av dysleksi for valg og 

gjennomføring av utdanning viser at de har en høy risiko for å mislykkes i 

utdanningssystemet (Fricke, Bowyer-Crane, Haley, Hulme & Snowling, 2013) og at personer 

med dysleksi tidlig sliter med selvfølelsen og evnen til å realisere sine evner og potensialer. 

(Dilnot, Hamilton, Maughan & Snowling, 2017; Humphrey & Mullins, 2002). 

Et viktig poeng når vi forsøker å forklare dysleksi ut fra tre ulike nivå; symptom, kognisjon 

og biologi er at de ulike faktorene påvirker hverandre innad og mellom nivåene, og påvirkes 

av miljøet rundt barnet. Det eksisterer ikke noen entydig sammenheng mellom de 

underliggende faktorene og hvordan leseferdighetene kommer til uttrykk på atferdsnivået 

(Snowling & Hulme, 2015). Det er derfor viktig å forsøke å undersøke underliggende 

prosesser fra ulike innfallsvinkler for å få bedre innsikt i årsakssammenhengene (Bishop & 

Snowling, 2004). 

2.4 Dysleksi i en språkvanskekontekst 

Det er ikke alltid så lett å skille mellom ulike typer språkvansker. I hovedsak skiller vi 

mellom generelle- og spesifikke språkvansker (Bishop, 2014; Klem & Rygvold, 2016).  

Ved generelle språkvansker kan den språklige vansken/forsinkelsen sees i sammenheng med 

en mer forsinket utvikling. Vanskene er en konsekvens av eller assosiert med en diagnose 

eller utviklingsforstyrrelse (Klem & Rygvold, 2016; Leonard, 2014) som for eksempel: 

hørselsvansker, ulike syndrom, psykisk utviklingshemming, generell utviklingsmessig 

forsinkelse, forsinket språkutvikling, premature barn, kulturelle forhold, understimulering, 

ADHD, autisme eller ervervet skade (Helland, 2012; Høien & Lundberg, 2012; Leonard, 

2014). 

Spesifikke språkvansker er en tilstand der barn med en ellers normal utvikling ikke tilegner 

seg språk som forventet. Språkvansken er barnets primære vanske, det er ingen kjente årsaker 

til vansken og ikke forventet ut ifra barnets øvrige utvikling eller intelligens (Klem & 

Rygvold, 2016; Leonard, 2014; Snowling & Hulme, 2015; Statped, 2016). Denne gruppen 

deles ofte inn i 3 undergrupper.  
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Undergruppe 1 er barn som i hovedsak har vansker med å uttrykke seg; ekspressive vansker. 

De kan ha et begrenset vokabular, vansker med grammatikken leter etter ord og vansker med 

å produsere setninger. Undergruppe 2 består av barn som både har vansker med å uttrykke seg 

og forstå det andre sier – ekspressive-reseptive vansker. I tillegg til vanskene som nevnes i 

undergruppe 1 sliter de med å forståelsen av innholdet som sies i ord og setninger. Disse 

barna får oftere enn gruppe 1 vansker med skriftspråket. 

Undergruppe 3 er de barna som har vansker med å tilegne seg lydsystemet, men forstår godt 

hva andre sier – fonologiske språklydvansker. Disse barna utelater ofte lyder, erstatter lyder 

med hverandre og følger ikke den normale utviklingen ved tilegnelse av språklydene. Alle 

undergrupper har økt risiko for utvikling av dysleksi med avkodings- og leseflytvansker, men 

spesielt utsatt er barna som har en spesifikk språkvanske i kombinasjon med språklydvansker. 

(D. V. Bishop, 2014; Klem & Rygvold, 2016; Leonard, 2014; Statped, 2016).  

2.4.1 Dysleksi og leseferdighet 

Litteraturen skiller ofte mellom dysleksi, spesifikke vansker med leseforståelsen og generelle 

lese- og skrivevansker (Bishop, 2014; Hulme & Snowling, 2014). 

For å forstå årsakene til dysleksi og andre typer lese- skrivevansker er det nødvendig å ha en 

grunnleggende forståelse av hva leseprosessen innebærer. Målet med lesing og 

leseopplæringen er god leseforståelse. I følge Gough og Tunmer sin formel fra 1986 «The 

simple view of reading» forklares leseforståelse som produktet av ferdigheter i avkoding av 

ord (ordavkoding) og forståelse av talte ord og ytringer (språkforståelse) (Hoover & Gough, 

1990).  

Modellen « A simple view of reading» har fått bred støtte innen forskning fordi den på en 

enkel og oversiktlig måte viser ulike typer lesevansker og beskriver forskjeller i lesernes 

leseferdighet (Klinkenberg, 2017a; Lyster, 2012). Forskning viser at mye av variasjonene i 

leseforståelse kan forklares med avkoding og forståelse (Catts, Adlof & Ellis Weismer, 2006; 

Hulme & Snowling, 2014). I en longitudinell studie fant man at 86% av variasjonene i 

leseforståelsen var bestemt av disse faktorene (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004).  

Leseforståelse = avkoding x språkforståelse. Dersom en av ferdighetene er manglende vil 

leseferdigheter ikke være til stede. Dersom avkodingsferdighetene er dårlige vil forståelsen bli 

vanskeligere og om språkferdighetene er svake vil et barn lese med lite forståelse for 
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innholdet (Snowling & Hulme, 2015). I Simple View-formelen må verdiene for forståelse og 

avkoding være mellom 0 og 1 (eller 0% og 100%). En score på 0 betyr ingen ferdighet eller 

evne i det hele tatt og 1 indikerer perfeksjon (Farrell, Davidson, Hunter & Osenga, 2010). 

                  

Figur 2. «A simple view», en skjematisk oversikt over forskjellige typer lesevansker (Klinkenberg, 2015). 

A, øverst til venstre, er kategorien for de med dysleksi. De har vansker med ordavkoding og 

leseflyt, men god forståelse for språk. Når disse barna leser selv kan de bruke så mye krefter 

på selve avkodingsprosessen at forståelsen for innholdet blir sterkt hemmet. Ved å få tekst 

opplest vil de ha samme mulighet som de med gode avkodingsferdigheter til å forstå og ta i 

bruk innholdet i teksten (Hulme & Melby-Lervåg, 2015; Klinkenberg, 2018). 

 B er kategorien for normalleserne, som både har god avkoding og forståelse.  

 C er kategorien for de som har vansker med både ordavkodingen og leseforståelsen. Barn 

med generelle lese- skrivevansker har omfattende vansker da de både sliter med avkoding og 

med språkforståelsen. Disse barna har både dysleksi og vansker med leseforståelsen. Mange 

av disse barna har også spesifikke språkvansker eller intellektuelle vansker (Hulme & Melby-

Lervåg, 2015; Klinkenberg, 2018).  

D er kategorien for Svake forståere, som har spesifikke vansker med leseforståelsen. De er 

innenfor normalområdet i avkodingsnøyaktighet og leseflyt og de har normale fonologiske 

ferdigheter. Når de leser høyt er det riktig og med god flyt, men de strever med å forstå det de 

selv har lest, både når de leser for seg selv og høyt for andre. (Hulme et al., 2012; 
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Klinkenberg, 2017a). Da disse barna i motsetning til barn med dysleksi har god nok avkoding 

er det forståelsen som er utfordringen. 

Lesevanskene til de med dysleksi har vist seg å ofte være resistente – de vedvarer over mange 

år. The Connectict Longitudinal Study, USA, fulgte en gruppe dyslektiske barn fra de var 6 til 

de ble 16, og kunne konkludere med at minst 3 av 4 elever med dysleksi i 3.klasse hadde 

fortsatt lesevansker når de var 16 år (Høien & Lundberg, 2012). 

2.4.2 Dysleksi og skriveferdighet  

Barn med lesevansker får også problemer med skriveprosessen, da det er de samme 

språkferdighetene som ligger til grunn. Dette kan utarte seg på mange måter. Lesesenteret 

(2017) beskriver noen av de vanligste kjennetegnene på vanskene som viser seg når barn med 

dysleksi skal skrive; De strever med enkeltord, skriver mye feil, skriver seint og ofte utydelige 

håndskrevne tekster. I tillegg har de ofte vansker med å komme i gang med skriveprosessen. 

Tekstene blir ofte kortfattet, med mangelfull setningsstruktur og ikke så godt disponert. For 

leseren kan de bli vanskelig å få tak i budskapet og se sammenhengen i teksten. 

Selv om barn med dysleksi etter hvert kompenserer for egne lesevansker ser det ut til at 

rettskrivingsvanskene vedvarer. Selv etter at barnet har opparbeidet seg en adekvat 

leseferdighet, til tross for dyslektiske vansker, vil det ofte ha rettskrivingsvansker i større eller 

mindre grad. Når elever skårer under 60% rett på bruk av konsonanter indikerer dette i seg 

selv dyslektiske vansker. (Pennington & Bishop, 2009). I tillegg til konsonantvansker har de 

med dysleksi ofte vansker med å bruke korrekt vokal, særlig lydlike vokaler eller der man kan 

assosiere vokalen med ulike grafem. Om generell bruk av standardiserte diktatprøver 

indikerer en skåre under 15 persentil (ca. 1 standardavvik) har barnet dyslektiske vansker 

(Høien, 2007). 

Typiske vansker ved lesingen kan overføres til skrevet tekst, som for eksempel fonologiske 

feil; man erstatter ord med ord som ligner i oppbygning (har blir til her), eller bygger ordene 

feil (gardinn blir gadin). I tillegg er det vanlig å se ortografiske feil som at ordet kino blir til 

sino og yoghurt blir jogut (Bredtvedt, 2007). 
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2.5 Markører på risiko for dysleksi 

For å vurdere om kartleggingsmateriellet TORD kan predikere dysleksi allerede i 

førskolealder er det nødvendig med god kunnskap om de markørene Klinkenberg og Skaar 

har valgt å ta med i kartleggingsmateriellet. Hva beskriver hver enkelt markør, og er det god 

evidens for at dette er markører vi kan ha tillitt til allerede i førskolealder. 

2.5.1 Kjerneprediktorer i de kognitive funksjonene 

I artikkelen; Risiko for utvikling av Dysleksi(2017b), skriver Klinkenberg at barn med svak 

bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet ved skolestart har en økt 

risiko for å utvikle dysleksi. Til sammen utgjør de de fonologiske førlesingsferdighetene 

barnet må ha for å kunne avkode, stave og få flyt i lesingen (Caravolas et al., 2012; Snowling, 

2013; Snowling & Hulme, 2015; Thompson et al., 2015).  

Disse faktorene bestemmer i stor grad hvor lett og raskt eleven lærer å lese og hvor gode 

leseferdighetene blir. Bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet er i dag 

sentrale i alle testbatterier som vurderer risiko for dysleksi, og er derav også tatt med i TORD. 

Bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet som måles nær skolestart 

forklarer over halvparten av variasjonene mellom elever i senere ferdigheter innen avkoding, 

leseflyt og staving (Klinkenberg, 2016).  

Barn som før skolestart har lært seg å oppfatte språklydene i talte ord, identifiserer de raskt og 

kan manipulere dem opplever sjeldent vansker med utviklingen av egen leseferdighet. Men de 

barna som opplever vansker på disse områdene i perioden før, ved og rett etter skolestart har 

en stor risiko for å få utfordringer knyttet til avkoding, ordlesing og oppnår sjelden god flyt i 

lesingen. I de alvorligste tilfellene er dette barn med dysleksi (Klinkenberg, 2017b; Snowling 

& Hulme, 2015).  

Bokstav-lydkunnskap og fonembevissthet er mest knyttet til avkodingsnøyaktighet, mens 

benevningshastighet er knyttet til lesehastighet og flyten når man leser. De ulike faktorene 

kan beskrives atskilt, men i praksis er de gjensidig avhengige av hverandre og fungerer i et 

samspill ved god leseferdighet. Samlet gir de et betydelig bidrag i avkodings- og 

flytkomponenten i «simple view of reading».  
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2.5.1.1 Bokstav-lydkunnskap 

For å forstå det alfabetiske prinsippet må barnet ha kunnskap om bokstavens navn, lyd og 

gjenkjenne utseende. Denne kunnskapen må automatiseres og «overlæres» for at barnet skal 

kunne sette lydene sammen til meningsbærende enheter (Hulme et al., 2012; Hulme & 

Melby-Lervåg, 2015; Lervåg et al., 2009). De ulike lydene læres isolert, men bør raskt settes 

sammen til meningsbærende enheter slik at barnet forstår hensikten med å tilegne seg 

kunnskapen (Hulme et al., 2012; Muter et al., 2004). En bokstav er et grafem – en språklyd i 

skrift, men et grafem er ikke ensbetydende med en bokstav, det kan bestå av flere bokstaver 

som danner en bestemt lyd, for eksempel; «skj», «ng», «kj». Å lære disse grafemene er 

spesielt vanskelig for de med lesevansker (Høien & Lundberg, 2012).  

Læring av bokstav-lydkunnskap bør være en sentral del av førlesingsferdighetene som gjøres i 

barnehagen. Barna må kunne lytte ut og identifisere lydene, og kunne manipulere dem for å 

være fonemisk bevisste og gjengi bokstavene. Artikulatorisk analyse hjelper dem med denne 

prosessen; de må lære å kjenne etter og bli bevisste på hva det er de gjør med munn og 

stemme når de uttaler de enkelte lydene (Klinkenberg, 2016). En god ordgjenkjenning 

forutsetter at barnet raskt kjenner igjen bokstavene, både hver for seg og når de settes sammen 

til ord. Det er sentralt at man i innlæringen gjør barnet oppmerksom på særtrekk ved de 

enkelte bokstavene for eksempel ved at bokstaven s assosieres med noe som gir mening; 

bildet av en slange. Barnet må vite hvilke særtrekk som de kan gjenkjenne den enkelte 

bokstav på (Høien & Lundberg, 2012). En god bokstavgjenkjenningsferdighet oppnås først og 

fremst gjennom en systematisk innlæring (Muter et al., 2004; Snowling & Hulme, 2015).  

Barna må lære å skille mellom formlike bokstaver og gjenkjenne bokstavene i riktig 

rekkefølge. En sammenblanding av bokstavene b og d, g og p kan skyldes en svikt i den 

visuelle analysen eller være manglende kunnskap om særtrekk ved bokstaven. Det hevdes 

også at enkelte har manglende kunnskap om retning, og derav ikke ser noen observerbar 

forskjell på de nevnte bokstavene (Høien & Lundberg, 2012). 

Barna som skårer lavt på bokstav-lydkunnskap har vansker med å lære hver enkelt bokstav – 

automatisere og gjenkalle koblingene mellom bokstavens navn, utseende og lyd. Barn med 

dysleksi har også vansker med fonologisk læring og minne (Hulme & Melby-Lervåg, 2015; 

Moll, Gobel, Gooch, Landerl & Snowling, 2016). Dette gjør det vanskelig for dem å oppfatte, 

lære og gjenkalle nonord som bokstavlyden og bokstavnavnet opprinnelig er (Klinkenberg, 
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2016). Studier viser at barn som blir dyslektikere har lavere bokstavferdighet allerede ved 3.5 

og 4.5 år. Ved skolestart er dette en svært signifikant markør og viser seg å være mye 

dårligere hos barn med arvelig disposisjon for dysleksi enn hos barna i kontrollgruppen 

(Thompson et al., 2015).  

I TORD kartlegges de 24 mest brukte bokstavene ved skåring av bokstav-lydkunnskap. Når 

man oppdager at barnet har svak bokstav- lydkunnskap og fonembevissthet og vi i tillegg 

kjenner til arvelig disposisjon bør dette utløse forebyggende rådgivning som kan 

gjennomføres i skole og hjemme. Særlig gjelder dette hvis barnet også har en forsinket 

språkutvikling. Hvis barnet kan lære seg bokstav- lydkunnskap tidlig vil dette bidra til å 

redusere risikoen (Melby-Lervåg, 2010). I det siste året i barnehagen bør alle barn får trening i 

bokstav- lydkunnskap daglig, det skal være lekpreget og ikke kreve en konkret 

læringssituasjon. Bokstav-lydkunnskap kan; «fungere som knagger, nøkler og veivisere 

assosiert med navn på barn, personale, rom, dager, objekter, steder, aktiviteter etc.» 

(Klinkenberg, 2016).  

Bokstav-lydkunnskap kan beskrives som møtested mellom det talte og det skrevne ordet. 

Bokstavene vi bruker når vi skriver er de samme som representerer fonemene (språklydene) i 

de talte ordene. Derfor kan man si at barnets fonembevissthet utvikler bokstav-lydkunnskap 

og bokstav-lydkunnskap utvikler fonembevisstheten, de korrelerer ganske høyt med 

hverandre og er signifikant fra før skolestart (Lervåg et al., 2009).  

2.5.1.2 Fonembevissthet 

Fonembevissthet hos barnet er barnets evne til å isolere, identifisere og manipulere lydene 

(fonemene) i talte ord (Hulme & Melby-Lervåg, 2015). Barnet må oppøve seg ferdighet i å 

finne rekkefølgen av lyder i et ord og kunne trekke sammen lyder til enkeltstående ord. Denne 

ferdigheten forutsier hvor raskt barnet lærer å lese (Lervåg et al., 2009). Med TORD 

kartlegges fonembevisstheten med en enkel test i fonemisolasjon og med flere ledd i 

vurderingsskjemaet som fylles ut av lærer, da studier viser at lærere er gode på å bedømme 

elevers fonembevissthet (Snowling, 2013). De fleste barn som utvikler dysleksi har betydelig 

lavere fonembevissthet enn jevnaldrende, men lav fonembevissthet må ikke bety at barnet 

utvikler dysleksi. Om et barn får dysleksi eller ikke kan altså ikke kun identifiseres på 

bakgrunn av fonembevissthet, andre risikofaktorer må også være tilstede (Melby-Lervag et 

al., 2012; Snowling & Hulme, 2015). 
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Fonembevissthet og bokstav-lydkunnskap utvikles i et samspill med hverandre, de utvikler 

hverandre og bør derfor læres samtidig. Hos personer med god leseferdighet skjer prosessen 

med å dele opp en bokstavrekke i ulike segmenter/ortografiske enheter helt automatisk. For 

barn som sliter med å opparbeide hensiktsmessig leseferdighet skulle man tro det var til god 

hjelp å dele inn i stavelser når man setter sammen flere grafem, men det som viser seg å være 

mer virkningsfullt er å ta tak i større ortografiske enheter i ordet (Høien & Lundberg, 2012). 

 I en omkodingsprosess omkodes de ortografiske enhetene til fonologiske enheter. Denne 

prosesseringen må skje fra venstre til høyre – i leseretningen. For å mestre denne prosessen 

må leseren ha forstått sammenhengen mellom grafemene og deres respektive fonemer, slik at 

det blir mulig å oppbevare fonologisk informasjon i arbeidsminnet inntil man har etablert 

større meningsbærende enheter (Høien & Lundberg, 2012). Når det gjelder avkoding er det 

det fonologiske korttidsminnet som bestemmer hvor mange lydsegment som kan lagres og 

bearbeides under synteseprosessen – de fonologiske segmentene bindes sammen til en 

lydpakke som kan oppnå kontakt med ordets fonologiske identitet i langtidsminnet. Et 

kjennetegn ved dysleksi kan være dårlig fonologisk korttidsminne (Høien & Lundberg, 2012). 

Når man forsøker å predikere senere avkodingsferdighet viser ikke fonologisk korttidsminne 

noen spesielle bidrag til variansen dersom fonembevissthet og bokstav- lydkunnskap er med 

(Lervåg et al., 2009). Dette er grunnen til at ikke fonologisk korttidsminne er tatt med i 

TORD. 

Fonembevissthet og bokstav-lydkunnskap er til sammen grunnlaget for avkodingsferdigheten 

til hver enkelt (Caravolas et al., 2012; Melby-Lervag et al., 2012). Leseren må både forstå og 

ta i bruk dette for å bli en kompetent leser. Når man har opparbeidet god avkodingsferdighet 

kan man utvide eget vokabular ved egen lesing Leseøvelse gjør at vi opparbeider mange 

minnespor, en mental representasjon av bokstavrekken i ordene i leksikon. Dyslektikere vil 

streve med avkodingen grunnet en svikt på det fonologiske området. Det vanskeliggjør 

tilegnelsen av gode spesifiserte ortografiske identiteter (Høien & Lundberg, 2012). Da 

begynneropplæringen i Norge ofte tar utgangspunkt i lydmetoden, vil vansker på det 

fonologiske området gi seg til kjenne ved at man får vansker med å binde fonemene som 

bokstavene representerer sammen til ord. Vi må være oppmerksomme på at enkelte barn i 

begynneropplæringen har opparbeidet god logografisk avkodingsferdighet, og det kan ta litt 

tid å avsløre at disse barna ikke kan lese ukjente ord (Høien & Lundberg, 2012). 
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2.5.1.3 Benevningshastighet 

Benevningshastighet er den viktigste markøren for barnets hastighet og flyt når det leser, og 

er av betydning for forståelsen av det leste. Benevningshastighet dreier seg om hurtigheten og 

automatiseringsevnen i å gjengi og raskt benevne få og velkjente visuelle stimuli, som for 

eksempel farger, objekter, tall eller bokstaver (Klinkenberg, 2017b). Benevningshastighet 

omtales ofte i litteraturen under forkortelsen RAN – Rapid Automatic Naming. En langsom 

RAN ferdighet er en signifikant prediktor for dysleksi da mange barn med dysleksi har en 

langsommere og mindre automatisert tilgang til leksikalsk informasjon enn det man finner hos 

en gjennomsnittsleser. Studier viser at RAN målt før skolestart kan forutsi senere 

leseferdighet – hvor raskt og lett barnet lærer å lese og til dels hvor gode de blir (Lervåg et al., 

2009; Lervåg & Hulme, 2009). Mange av barna med spesifikke språkvansker utvikler også 

dysleksi. Sannsynligheten for at de utvikler dette kan predikeres svært godt på bakgrunn av 

barnets RAN-skårer ved testing. Det er også god evidens for at dersom barn med stor 

arvelighet for dysleksi i tillegg har svak RAN er risikoen for å utvikle dysleksi svært økt 

(Klinkenberg, 2018). Kartleggingen av RAN er på bakgrunn av dette svært viktig i TORD. 

TORD for førskolebarn inneholder derfor flere normerte RAN-prøver for farger og objekter, 

som tester hvor hurtig serieprosessering barnet har ved å benevne rekker av symboler. Dette 

er tatt med på bakgrunn av modeller for dysleksi som hevder at noen som utvikler dysleksi 

har svakheter i VAS – Visual Attention Span (Klinkenberg, 2017a). 

Oppsummert kan vi si at barnets fonologiske avkoding består av at barnet kan sette lyd på 

bokstavene i det skrevne ord og trekke disse lydene sammen. Klarer barnet å oppfatte denne 

lydpakken som et talt ord, på korrekt måte har han/hun avkodet skriftbildet. Samlet krever 

dette bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet. Denne fonologiske 

avkodingen danner selve «grunnmuren» for å mestre lesing og skriving (Hulme & Melby-

Lervåg, 2015; Snowling & Hulme, 2015). Strategien må mestres for å avkode skriftbilder som 

er ukjente og nye for leseren. TORD har derfor med  en «nonord» test (evne til å lese tulleord) 

for å sikre at barnet ikke har en mental ortografisk representasjon «ordbilde» av ordet, da 

nonord må leses fonologisk (Klinkenberg, 2018). 

2.5.1.4 Sentrale forskningsfunn kjernepredikatorer 

Screeningbatterier som i dag tas i bruk for å identifisere og senere diagnostisere dyslektikere 

har vist seg å inneha god sensitivitet. I de beste predikasjonsstudier ligger 
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klassifiseringsprosenten på ca. 80% i førskolealder (Klinkenberg, 2016) og tidlig i 

førsteklasse er klassifiseringsprosenten på 92% prosent (Snowling & Hulme, 2011). Dette er 

funn som muliggjør tanken om at forebygging og tidlig intervensjon er av betydning og som 

forklarer tidspunktet for når TORD kartleggingen skal gjennomføres i barnehage og skole. 

Alle nyere studier som har som mål å oppdage risiko for dysleksi tidlig viser til svake 

ferdigheter i fonembevissthet og bokstav-lydkunnskap hos de som senere utvikler dysleksi. 

Spesielt interessante funn er beskrevet i Melby-Lervåg, Hulme og Lyster sin metastudie 

(2012) om betydningen av fonologiske ferdigheter som grunnlag for å lære å lese. De fant at 

fonembevissthet og bokstav- lydkunnskap er de to sterkeste fonologiske markørene for å 

predikere dysleksi når de sammenlignet barn med risiko for dysleksi med jevnaldrende. De 

testet også barnas ferdigheter i å rime og kortidsminneferdighet, men dette var ikke faktorer 

som predikerte godt nok til å se på dem som hovedmarkører. I sin studie påpeker de 

nødvendigheten av å lære oppbygningen av ord fra de minste enhetene; bokstavene til ord og 

ikke motsatt, som den mest effektive innlæringsmetoden. De konkluderer med at den beste 

måten å lære disse ferdighetene på er å jobbe med de allerede i førskolealder, da kan man 

unngå store vansker med avkodingen senere og unngå utvikling av dysleksi eller begrense 

omfanget av vansken.  

Funnene bekreftes også i en artikkel av Bråten, Lervåg og Hulme (2009). I sin longitudinelle 

studie har de i tillegg til fonembevissthet og bokstav- lydkunnskap også med RAN som en av 

de 3 sikreste markørene vi kan se etter for å predikere dysleksi på bakgrunn av lingvistiske og 

kognitive ferdigheter hos barn i førskolealder. Mens bokstav- lydkunnskap og 

fonembevissthet sammen danner grunnlag for å forstå talte og skrevne ord blir RAN i kontrast 

til dette sett på som en separat mekanisme som sier hvor effektivt man gjennom å benevne for 

eksempel ulike objekter klarer å assosiere det skrevne ordet med stavemåten (Lervåg & 

Hulme, 2009). Den longitudinelle studien tok for seg mange språk og fant at disse markørene 

gjorde seg gjeldende på alle språk (Caravolas et al., 2012).  

I en studie av Hulme, Snowling m.fl (2012) der de var ute etter å finne gode tiltak for å bedre 

barnets bokstav-lydkunnskap og fonembevissthet fant de at fokus på bokstavkunnskap 

gjennom hensiktsmessig lydering viste signifikant fremgang i leseferdighet og at 5 måneder 

etter intensiv trening var effekten fortsatt til stede. Hulme og Melby-Lervåg (2015) viser også 

til randomiserte studier og metastudier som bekrefter at den beste effekten av tiltak får man 

ved å kombinere fonologisk bevissthets trening med bokstav-lydkunnskap, og at treningen har 
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bedre effekt ved å fokusere på små enheter som fonemene istedenfor lengre enheter som for 

eksempel rim. Disse enhetene må anvendes til veiledet og selvstendig avkoding av ord med 

tilpasset vanskegrad. Når barnet har knekt lesekoden må barnet lese selv og få mest mulig 

lesetrening. 

En 3 års lang longitudinell studie av RAN (Lervåg & Hulme, 2009), målt ved non – 

alfabetiske stimuli før leseopplæringen har startet viste at RAN predikerer godt for hva slags 

flyt man oppnår i lesingen senere. Samme studie viste også at RAN fortsetter å være en viktig 

markør i predikeringen av dysleksi også etter at leseopplæringen er startet. Dårlig RAN i 

oppstart av leseopplæringen påvirket utviklingen av leseflyten i årene fremover, med minst 2 

år. I en longitudinell studie (Lervåg et al., 2009) av 228 norske barn, startet de 12 måneder før 

normal begynneropplæringen med språkstimulering med vekt på fonembevissthet, bokstav- 

lydkunnskap, RAN og minnefunksjon. De foretok 4 målinger av barnas utvikling under 

studiet og målte signifikant vekst i alle variablene. 

2.5.2 Morfologisk kompetanse 

Den bredere/høyere språkferdigheten som dyslektikerne er aller svakest på er morfologisk 

kompetanse og bevissthet, en ferdighet som bidrar til god avkoding (Peterson & Pennington, 

2012), og er derav også med som en egen test i kartleggingsmaterialet i TORD. Morfologisk 

kompetanse er en høyere språkferdighet som er nødvendig for god leseforståelse. Det er ikke 

helt avklart hvorfor svak morfologisk bevissthet gir et bidrag til avkodingsvansker og 

dysleksi, men en hypotese er at barn med svak morfologisk bevissthet er mindre orientert 

mot- og mindre oppmerksomme på detaljer i talespråket (Klinkenberg, 2018). 

Morfologi er den lingvistiske dimensjonen som beskriver ordets indre liv/ordets struktur. 

Læren om morfologi er læren om hvordan ord dannes, er bygd opp, bøyes og deles inn i ulike 

ordklasser. Ord er bygd opp av mindre elementer og morfem er ordets minste 

meningsbærende enhet (Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008). Bøyningsmorfologi 

(gutt - gutten - gutter) og avledningsmorfologi (fri – frihet) krever at barnet må oppfatte små 

forskjeller i ord på størrelse med et fonem og at det er trolig der problemet ligger for de som 

er i risiko for å utvikle dysleksi. Derved kan morfologisk bevissthet være uttrykk for de 

samme fonologiske vanskene som ligger til grunn for fonembevissthet (Klinkenberg, 2018). 
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Ved å sammenligne morfologisk kompetanse hos de som blir dyslektikere og normalleserne 

har forskerne funnet at det signifikante forskjeller allerede ved 3.5 år og ganske store 

forskjeller ved 5 år. Barn som senere utviklet dysleksi er imidlertid ikke fullt så svake i 

morfologi som de er i bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet (Torppa 

et al., 2010). 

2.5.3 Språkferdighet 

Da barns lese- skriveferdighet bygger på det muntlige språket er det av stor betydning at vi 

fanger opp eventuelle forsinkelser, svakheter og kliniske diagnoser som kan være av 

betydning for barnets språkferdighet og derav også lese- skriveferdigheten. I førskolealder har 

ofte barn med dysleksi forsinkelser og svakheter i ordforråd, reseptivt språk og ekspressivt 

språk. Dette er igjen språksvakheter som kan forsinke utviklingen av bokstav-lydkunnskap, 

fonembevissthet og RAN (Hulme & Snowling, 2016). Klinkenberg og Skaar (2018) bygger 

sine valg av prediktorer for ordforråd på studier av Snowling-gruppen (Thompson et al., 

2015), som har funnet at barns språkferdighet ved 3.5 års alder signifikant kan forutsi barnas 

leseforståelse fem år senere. Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (Torppa et al., 2010) 

fant de sammen viktige markørene noen år tidligere da de fulgte barns språkutvikling fra 1.5 

år og frem til skolestart.  

For å kunne bedømme et barns ordforråd i barnehage og i begynneropplæringen i skole er 

kjennskap til normal utvikling viktig for å kunne vurdere avvik. I teorien om barns 

språkutvikling er det ulike oppfatninger av hvordan barn lærer språk. Alle teorier er enige om 

at språkinnlæringen både er en perseptuell, motorisk og kognitiv ferdighet, men det er ikke 

enighet om hvordan barn lærer språk (Hartelius et al., 2008).  

Forskning viser at de grunnleggende byggesteinene i språkstrukturen er på plass allerede fra 

3–4 års alder, men man har utført studier som viser at man kan predikere noe om 

språkutvikling allerede fra spedbarnsalder(Hulme & Snowling, 2014). Blant annet har man 

brukt datamaskiner koblet til spedbarns smokk, der sugeintensiteten har blitt brukt som mål på 

barnets evne til lyddiskriminering. Visuell og auditive stimulering der man observerer barnets 

øyebevegelser, og elektroder festet til barnets hode for å registrere aktiviteten i språksentrene, 

er også metoder man har benyttet til forskning av språkutvikling hos spedbarn (Torkildsen, 

2010). 
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Barns utvikling av ordforråd starter med de tidlige gråt og kurrelydene, nærmere 6 måneders 

alder babler barnet og ved 1 års alder sier barnet sitt første ord. Rundt 1,5 år begynner barnet å 

kombinere ord, ved 2 års alder er det forventet å skulle kunne ca. 50 ord, 3 års alder ca. 1000 

ord og 4 åringer ca. 4000 ord (Bredtvedt, 2007, s. 21; Leonard, 2014; Torkildsen, 2010). 

Leonard (2014) sier at det kan være store individuelle forskjeller i språkutvikling, men vi bør 

være observante spesielt fra 2 års alder dersom barnet produserer færre enn 50 ord. Han 

hevder også at å vente med tiltak for disse barna til 3-4 års alder er for seint. Enkelte barn kan 

være det som i litteraturen kalles «Late Talkers», men Leonard ber oss om å starte med 

«språkbading» av disse barna da de er i risiko for å utvikle språkvansker av ulik art. Et godt 

ordforråd er en beskyttende faktor for utvikling av dysleksi (Snowling, 2013).  

Ekspressive vansker finner man hos barn som har vansker med å uttrykke seg. Det kan vise 

seg på flere måter; et begrenset vokabular, vansker med grammatikken, ordleting og vansker 

med å produsere en setning. Impressive vansker viser seg ved at barnet har vansker med å 

forstå det andre sier og selv uttrykke seg (Hartelius et al., 2008; Leonard, 2014). Viktige 

markører i førskolealder for de med risiko for dysleksi er hvordan barnet uttrykker seg med 

ord og setninger, og om setningene er grammatisk korrekte og fullstendige. I tillegg må det 

gjøre observasjon av om barnet deltar i samtaler, tar imot beskjeder og instruksjoner, funksjon 

i samlingsstund, leik, respons på fortellinger og høytlesning (Klinkenberg, 2018; M. 

Snowling, J et al., 2016). 

Man bør være oppmerksomme på at gutter kan ha en litt mer langsom språkutvikling enn 

jenter (Simonsen, Kristoffersen, Bleses, Wehberg & Jørgensen, 2014). Den mest brukte 

sjekklisten for tidlig språkutvikling er MacArthur-Bates-oversikten (Simonsen et al., 2014; 

Torkildsen, 2010). Dette er en standardisert sjekkliste der foreldre krysser av hvilke ord 

barnet sier, og hvilke ordkombinasjoner og bøyninger barnet behersker. TORD benytter en 5-

delt vurderingsskala for lærere for å kartlegge barnas språkferdighet. De vurderer barnets 

språkutvikling, uttale, artikulasjon, ordforråd og evne til å uttrykke seg og forstå, med 

bakgrunn i at lærers vurdering av barns språk har stor sammenheng med hvordan barnets 

endelige leseferdighet blir (Klinkenberg, 2017b).  

2.5.4 Arvelighet 

Det har blitt utført, og utføres fortsatt mange studier som ser nærmere på familier der dysleksi 

går i generasjoner, og funnene viser at dysleksi finnes i høyere grad i enkelte familier enn i 
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andre. Helland (2012) viser til tvillingstudier der genetiske faktorer ligger til grunn for en stor 

andel av variasjonen (30-70%) når det gjelder generell leseferdighet. Nyere longitudinelle 

studier bekrefter disse funnene, og ser på arvelighet som en sentral risikofaktor som er kjent 

allerede før barnet blir født. En stor finsk studie viser at barn av dyslektiske foreldre hadde 

avvikende respons på språkstimuli i hjernen allerede i spedbarnsalderen (Lyytinen, Erskine, 

Hamalainen, Torppa & Ronimus, 2015). I den norske studien «Ut med språket» oppga hele 

72% av de som var i risikogruppen for dysleksi at de hadde personer i nærmeste familie med 

dysleksi. Av de barna som senere utviklet dysleksi i denne studien oppga 72,5% av foreldrene 

at denne vansken fantes i nærmeste familie (Helland & Morken, 2016). I en metastudie av 

Snowling og Melby-Lervåg (2016) fant de at hos barn med familierisiko, der minst en av 

foreldrene hadde dysleksi, utviklet nær 50% dysleksi. De fant også at blant barn med 

familierisiko som ikke utvikler dysleksi, er det flere svake avkodere enn blant typisk utviklede 

barn. I TORD avdekkes familierisiko ved å stille spørsmålet: Har mor og/eller far lese- 

skrivevansker? 

I fremtiden kan kanskje enkle blodprøver vise hvilke personer som er i risikosonen for å 

utvikle dysleksi, da genetiske studier har funnet disposisjoner til dysleksi på kromosomene 6 

og 15 (Grigorenko et al., 1997). For enkelte kan nok et slikt genetisk syn på dysleksi virke litt 

skremmende, da dysleksi kan virke til å være en diagnose man ikke kan gjøre noe med. På 

den annen side vil nok andre hevde at det kan bidra til tidlig oppdagelse og iverksetting av 

tidlige tiltak som kan minske vansken. 

Skanning av hjernefunksjoner er også utført på personer med dysleksi, og har blant annet vist 

at det er strukturelle avvik i frontale og temporale områder hos førskolebarn, og at det er 

forskjeller i hvordan de språkrelaterte områdene aktiveres (Snowling & Hulme, 2015; 

Torkildsen, Syversen, Simonsen, Moen & Lindgren, 2007). I studien «Ut med språket!» 

skannet de barna ved 6 års alder. Aktiveringsmønsteret i hjernen viste ingen forskjeller når 

barna så på bilder og logoer, men det var signifikante forskjeller i områder i venstre 

hjernehemisfære når de så på ordene (Helland, 2012). På bakgrunn av dette kan man tenke 

seg at barn i risikosonen allerede før de starter på lese- skriveopplæringen har en annen 

mulighet i seg til å møte ordene. 

Kjønn har også blitt vurdert som en risikofaktor i mange studier. Helland (2012)viser til en 

overvekt av gutter som utvikler dysleksi i et forhold på 1:3. Men både den store longitudinelle 
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studien; Connecticut Longitudinal Study (Pugh et al., 2001) og «Ut med språket!» studien 

fant ingen merkbare kjønnsforskjeller (T. Helland, Plante & Hugdahl, 2011). 

2.5.5 Dysleksi og komorbiditet med andre diagnoser 

Det er funnet stor komorbiditet mellom dysleksi og andre vansker hos barnet. Litteraturen 

fokuserer spesielt på komorbiditeten mellom dysleksi og matematikkvansker, spesifikke 

språkvansker og ADHD. Litteraturen viser til at disse vanskene har overlappende genetiske 

risikofaktorer som er viktige å se nærmere på når man skal forklare komorbiditeten dem 

imellom (Snowling & Hulme, 2015). 

Å lære tall og regning kan på mange måter sammenlignes med det å lære språk. I et utvalg av 

norske grunnskoleelever med sterk dysleksi hadde hele 66% også vansker med matematikk 

(Helland, 2012). Det har vært forsket på om det kan være en genetisk sammenheng mellom 

disse to vanskene, og enkelte hevder at det er gjort funn som kan bekrefte dette (Davis et al., 

2014). Både dysleksi og matematikkvansker (dyskalkuli) har en sterk arvelig komponent og 

mye tyder på en høy grad av komorbiditet, men det er også mye som tyder på at det er to ulike 

vansker. Hjernestudier viser at det er en annen del av hjernen som er senter for tallforståelsen 

uavhengig av hjernes språksentre (Landerl, Fussenegger, Moll & Willburger, 2009).   

Mange barn med spesifikke språkvansker har på lik linje med barn med dysleksi vansker med 

fonologi og korttidsminne, og de er derav i stor risiko for å utvikle dysleksi. 

Språkvansker som varer frem til skolestart utgjør i seg selv en stor risiko for dysleksi 

(Thompson et al., 2015). RAN er den beste prediktoren for dysleksi hos barn med spesifikke 

språkvansker i førskolealder. Ca 75% av førskolebarn med spesifikke språkvansker som også 

skårer svakt på RAN og oppgaver i fonologisk bevissthet utvikler dysleksi (Messaoud-Galusi 

& Marshall, 2010). 

Helland (2012) beskriver at et barn kan ha både dysleksi, dyskalkuli og spesifikke 

språkvansker, i ulike kombinasjoner og omfang. Dette er en utfordring for klinikerne som har 

i oppgave å differensialdiagnostisere. For å iverksette hensiktsmessige tiltak er det nødvendig 

å finne det enkelte barns profil for å avklare hvilke tiltak som bør settes inn. 

Mange barn med ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) har også dysleksi, nær 40% 

(Thompson et al., 2015). Det er spesielt svakheter i RAN som har vist seg å være en delt 
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risikofaktor mellom barn med ADHD og dysleksi (Snowling & Hulme, 2015; Thompson et 

al., 2015). Dette blir i litteraturen forsøkt forklart med en genetisk tilnærming, der 

forskningen søker å identifisere gener som gir svaret på komorbiditeten mellom dysleksi og 

ADHD (Germanò, Gagliano & Curatolo, 2010; Snowling & Hulme, 2015). I en undersøkelse 

fra 2005 konkluderte man med at genetiske forhold som ligger til grunn for nedsatt kognitivt 

tempo utgjorde en stor felles risk både for ADHD og lesevansker (Willcutt, Pennington, 

Olson, Chhabildas & Hulslander, 2005). I samme studie fant de også at evnen til å 

undertrykke responser og verbalt minne var avhengig av sammenhengen mellom ADHD og 

lesevansker.  I senere undersøkelser har man funnet at det er sammenheng i både reaksjonstid, 

oppmerksomhet, verbalt arbeidsminne og verbalt korttidsminne, som ser ut til å være av 

betydning både for oppmerksomhetsvansker og lesevansker (Cheung, Frazier-Wood, 

Asherson, Rijsdijk & Kuntsi, 2014; Germanò et al., 2010).  

En hypotese har foreslått at dysleksi i seg selv kan gi ADHD symptomer, som en konsekvens 

av frustrasjon knyttet til å slite med lesing og skriving (Germanò et al., 2010). Både barn med 

ADHD og spesifikke språkvansker har ofte et innslag av eksekutive vansker. Eksekutive 

ferdigheter er en samling høyere selvregulerings- selvkontrolls- og selvreguleringsfaktorer 

som omfatter barnets ferdighet i kontroll av oppmerksomhet, evne til å motivere seg selv, 

styre impulser, planlegge og organisere.  

2.5.6 Andre risikovurderinger 

De fleste studier som gjøres for å finne tidlige tegn på risiko for dysleksi er utført ved å 

sammenligne barn med familierisiko for å utvikle dysleksi med en kontrollgruppe som ikke er 

i risiko for å utvikle dysleksi. Funn fra disse studiene viser at mange av barna med 

familierisiko viser større vansker med selvregulering i barnehagealder; vansker med 

oppmerksomhet, impulsivitet og motorisk kontroll (Catts, Nielsen, Bridges & Liu, 2016; 

Ramus, 2003; Snowling & Hulme, 2015).  

I den longitudinelle Tromsøstudien «Ut med språket!» gjorde de interessante funn når de 

observerte barna med familierisiko for dysleksi i leik. Disse barna viste ikke like gode 

kommunikative ferdigheter i leiken som jevnaldrende. På bakgrunn av observasjon og 

foreldreuttalelser fant de at barnas lekferdigheter målt ved 12 måneder og kommunikative 

ferdigheter målt når barnet var 15 måneder forklarte hele 61% av variasjonen i produksjonen 

av språk når barnet ble 2 år (Unhjem, Eklund & Nergard-Nilssen, 2014). 
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Studier har vist at barn med moderate vansker i fonembevissthet, bokstav-lydkunnskap og 

RAN kan utvikle dysleksi om barnet har svake eksekutive funksjoner. Motsatt kan gode 

eksekutive funksjoner beskytte når de kognitive ferdighetene er svake (Thompson et al., 

2015). De eksekutive ferdighetene styrer også en persons bruk av arbeidsminne og regulering 

av egen mental aktivitet (Snowling & Melby-Lervag, 2016).  Det er også funnet en 

sammenheng mellom barnets kognitive ferdigheter og den motoriske ferdighetsutviklingen 

rundt tidspunktet for oppstart av leseopplæringen (Thompson et al., 2015). I lærervurderingen 

i TORD vurderer de derfor barnets motorikk og eksekutive funksjoner, men det poengteres i 

manualen at dette ikke må tillegges stor vekt i risikovurderingen, men kan i sammenheng med 

andre risikofaktorer ha en viss betydning. 

En annen viktig prediktor som nevnes i litteraturen er hvordan barnet responderer på 

intervensjon; RTI – respons to intervensjon. Mange av de barna som utvikler dysleksi har 

ikke så godt utbytte av tiltak som forventet (Catts et al., 2016). I Norge er det derfor mange av 

de sakkyndige i PPT som anbefaler at systematisk intervensjon skal være prøvd ut i etterkant 

av kartlegging og før dysleksidiagnose settes (Høien, 2007). I TORD forutsettes det at man 

iverksetter tiltak for risikoelever etter kartlegging. 

2.5.7 Multiple årsaksfaktorer 

I en oppsummering av alle de nevnte faktorene for om et barn vil utvikle dysleksi eller ikke er 

det mange forhold som må tas med i betraktning.  Litteraturen har vanskelig for å gi en kort 

og sammenfattet definisjon av vansken, og det kan være vanskelig for pedagoger i møte med 

disse elevene å vurdere de ulike risikofaktorene. Dysleksi har multiple årsaksfaktorer; ingen 

årsak alene kan forklare dysleksi (Hulme & Melby-Lervåg, 2015; Snowling & Hulme, 2015). 

Kort forklart vil det si at det er summen av både risiko- og beskyttende faktorer som er 

avgjørende for om et barn utvikler dysleksi eller ikke. Om et barn utvikler dysleksi eller ikke 

avhenger av balansen mellom disse faktorene (Klinkenberg, 2017b). 

De mest sentrale risikofaktorene er om barnet er arvelig disponert og barnets ferdigheter i 

bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet. Man kan si at 

hovedvirkningen av arvelig disposisjon er gjennom utviklingen av disse ferdighetene og 

delvis også morfologi og språkferdighet.  Dette måler evnen til senere læring av avkoding og 

leseflyt. I tillegg ser det ut til at motoriske ferdigheter og oppmerksomhetsvansker kan bidra 

ytterligere til vansken.  
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Figur 3. viser en skjematisk oversikt over samlede faktorer av betydning for om et barn er i risiko for å utvikle 

dysleksi eller ikke. 

2.6 Tidlig innsats  

I Norge viser statistikken økt bruk av spesialpedagogiske støttetiltak i løpet av skoletida 

(Kunnskapsdepartementet, 2006-2007, s. 29). Det har vært redsel for kartlegging i barnehage 

og skole, og redselen for å stigmatisere har ført til en holdning om «å vente å sjå» har levd 

side om side med ønsket om tidlig innsats (Helland, 2012, s.153).  

Tidlig innsats kan ha flere betydninger, både innsats på et tidlig tidspunkt i barnet sitt liv, og 

tidlig inngrep uansett alder. I denne oppgaven er det forståelsen knyttet til tidlig innsats på et 

tidlig tidspunkt i barnet sitt liv, som blir vektlagt (Bjørnsrud & Nilsen, 2012)  

I 2008 kom det et tillegg til opplæringslova § 1-3 som omhandler tidlig innsats: « På 1. til 4. 

trinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk 

mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik 

i lesing og rekning” (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 1998, § 1-3). 

Dette tillegget til lovparagrafen endrer ikke innholdet i den eksisterende plikta om tilpassa 

opplæring. Det følgjer av St.meld. nr. 16 (Kunnskapsdepartementet, 2006-2007) at 

utdanningssystemet skal så tidlig som mulig hjelpe, stimulere, rettleie og motivere den enkelte 
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til å strekke seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensiale – uavhengig av den 

bakgrunnen de har.  

Myndighetene over tid har tatt til ordet for tidlig innsats gjennom Stortingsmelding nr. 30 

(2003-2004) ”God stimulering i tidlig alder er viktig for læring senere i livet” (s. 11) og 

Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) ”Grunnlaget for læring leggjast tidleg, og merksemda 

må derfor rettes mot tida før skolealder og mot læring i grunnskolen” (s. 10-11).  

24.03.17 ble stortingsmelding 21 godkjent: «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» Her 

legges det tydelige krav; «Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring 

som ruster dem for fremtiden. Regjeringen foreslår derfor å gi kommunene en plikt til å tilby 

intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1. – 4. 

trinn.   For at kvalitetsforskjeller mellom skoler og innad på skoler skal bli mindre, vil 

regjeringen definere tydelige krav og forventninger til lokale myndigheter.» 

Det mest effektive tidspunktet for å avhjelpe dysleksi er i 1-2 klasse, i den perioden da barnet 

knekker lesekoden og jobber med automatisering av leseferdigheten (Catts et al., 2016; 

Lyytinen et al., 2015). Det er derfor hensiktsmessig med en kartlegging som allerede i 

barnehagen har oppdaget de barna som er i risiko for å utvikle dysleksi, slik at tiltak allerede 

er iverksatt i barnehagen og kan følges opp av pedagogene allerede fra oppstart i 1.klasse. En 

rekke studier viser at ikke klassekameratene rekker å dra mye ifra dersom vi kommer inn med 

tiltak som jobber med fonologisk bevissthet og bokstavopplæring på dette stadiet. Det som 

skjer i Norge er at PP-tjenesten ofte ikke kommer inn og utreder barn for dysleksi før i 4-5 

klasse (Melby-Lervåg, 2017). «Dysleksiens paradoks er altså at praksisen med å vente med 

utredning ikke er forskningsbasert og at det mest effektive tidsvinduet for tiltak da blir lukket. 

Denne uheldige praksisen bør vi gjøre det vi kan for å endre.»  (Melby-Lervåg, 2017).  

Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) gir uttrykk for et ansvar i det norske samfunnet for at 

alle skal få ta del i det norske utdanningssystemet. Stortingsmeldinga viser i en 

figur betydningen av at utdanningssystemet legger til rette for og sikrer at alle blir inkludert i 

gode læringsprosesser tidlig. 
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Figur 4. Stortingsmelding nr.16, (2006-2007, s. 10). 

Modellen peker på god språkutvikling som basis for god læring, og at tiltak er nødvendig for 

at god læring skal skje. Figuren tydeliggjør på den andre sida hvordan en negativ spiral kan 

utvikle seg om man ikke setter inn gode tiltak for støtte av språkutviklinga.  

Barn med motivasjonsvansker, sosiale- og emosjonelle vansker grunnet vansker med lese- 

skriveferdigheten kan fort komme inn i en negativ syklus der et nederlag fører til et annet 

(Snowling & Hulme, 2015). Det er sannsynlig å anta at den faglige utviklingen minsker i takt 

med at barnet forsøker å unngå å lese og skrive. Enkelte blir bråkete, trassige og aggressive i 

tillegg til at de opplever vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet. Det er stor fare for 

frafall i videregående som igjen påvirker det yrkesaktive livet. Enkelte havner ut i kriminalitet 

eller uførhet (Høien & Lundberg, 2012). En ny svensk tvillingstudie viser at mange sliter med 

depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser som en konsekvens av dysleksi og 

at dette kan føre til rusmisbruk og kriminalitet (Cederlöf, Maughan, Larsson, D'Onofrio & 

Plomin, 2017). 

2.7  Tidlige tiltak dysleksi 

Språkstimulering og språktrening allerede i barnehagealder bør ha høy prioritet fremover, og 

kan gjennomføres av personalet i barnehagen etter veiledning fra spesialpedagog 

(Klinkenberg, 2017a). Forskning viser for eksempel at muntlig språkferdighet kan bedres ved 

bevisst språktrening i bare 20 uker hos risikobarn i overgangen mellom barnehage og skole 

(Bowyer-Crane, Snowling, Duff & Hulme, 2011). I en større studie ga forfatterne språksvake 

barn trening i lytting, vokabular, narrativer og grammatikk, daglig i 30 uker, der resultatet 

viste signifikant fremgang på flere standardiserte tester (Fricke et al., 2013).  
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Metastudier viser at intensiv trening ved skolestart av risikobarn i bokstav- lydkunnskap, 

fonembevissthet og benevningshastighet individuelt og/eller i gruppe, 25-30 minutter, 4-5 

dager i uken i 4-5 måneder, i tillegg til god begynneropplæring i lydmetodisk undervisning i 

klassen, har svært god virkning. Det er estimert at nevnte tiltak vil kunne normalisere 

avkodingsferdigheten til 3 av 4 risikobarn (Torgesen et al., 2010).  

En studie av Torgesen m.fl (2010) der de plukket ut 50 elever i 1. klasse med risiko for å 

utvikle dysleksi, støtter opp om disse funnene. I studien gjennomførte de undervisning i 

gruppe på 50 minutter 4 ganger i uken, i totalt 80 timer. Undervisningen besto i halvparten 

øvelser på PC og det resterende som intensiv trening i bokstav- lydkunnskap, 

fonembevissthet, fonologisk avkoding, ordlesing og leseforståelse. Da barna i denne studien 

kom til slutten av 1.klasse hadde de dramatiske bedre leseferdighet enn kontrollgruppen. 

Den norske longitudinelle studien «Ut med språket» kan vise til lignende funn. De benyttet 

også databasert, intensiv trening og opplevde at det bedret barnas skriftspråklige 

funksjonsnivå og de underliggende kognitive ferdighetene som fonembevissthet og verbalt 

minne (Helland, 2012).  

Klinkenberg (2016) viser til studier som bekrefter hvilke tiltak som bedrer lese- 

skrivevansker. Han oppsummerer i artikkelen sine funn med at de beste tiltakene for å 

etablere avkodingsferdigheter hos barn oppnår man ved å kombinere forsterket øving i 

fonembevissthet og bokstav-lydkunnskap. Dette bør i praksis gjennomføres systematisk og 

intensivt og tilpasses den enkeltes utfordringer, og straks tas i bruk i fonologisk avkoding. I 

artikkelen Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon (2016) viser Klinkenberg til 

forskning i fonologisk avkoding av tilpassede lesetekster. Han peker på nødvendigheten av at 

undervisningen gjennomføres av en kompetent lærer i små grupper eller individuelt, intensivt 

4-5 ganger i uken i tillegg til den normale leseopplæringen som skal være basert på en 

systematisk lydmetode (Snowling & Hulme, 2011; Torgesen et al., 2010) Metastudier 

bekrefter disse funnene (Duff & Clarke, 2011; Hulme & Melby-Lervåg, 2015). 

På bakgrunn av nyere forskningsresultat skisserer Klinkenberg (2016) flere konkrete tiltak 

som bør tas i bruk for barn med risiko for dysleksi. Her oppsummerer jeg kort noen av 

tiltakene han nevner. For å lære bokstav- lydkunnskap kan PC program som produserer 

assosiert lyd når bokstavtasten trykkes være hensiktsmessig. At man bevisstgjør elevene på 

hvordan de ulike språklydene, som bokstavene symboliserer, artikuleres styrker også 
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bokstavlæring og fonembevissthet. Fonembevissthet mener Klinkenberg bør øves i korte, 

spennende økter med vekt på fonemsegmentering, fonemsyntese og fonemdelesjon. Ved hjelp 

av PC eller bokstavbrikker kan bokstavene støttes visuelt og auditivt. I tillegg viser han til 

opptrening av høyfrekvente ord som lager en snarvei inn til leksikon, repetert lesing, lesing av 

bøker; korlesing, modellering, høytlesing, studere bilder samt forutsi og gjengi hva teksten 

handler om. Han hevder at bruken av motiverende leik; spill, dukker, tegneseriefigurer, dyr, 

flervalgsoppgaver, bildestøtte og lydstøtte er gode hjelpemiddel til å tilpasse nivå og skape 

motivasjon for arbeidet. Barna bør også tidlig få innføring i bruk av kompensatoriske 

elektroniske hjelpemiddel og få tilrettelagt skoledagen best mulig for at de ikke skal hemmes 

unødvendig av sine dyslektiske vansker. 

Det er i dag utarbeidet flere norske evidensbasert dataprogram og leseopplæringsprogrammer 

som lærere kan anvende i undervisningen, men disse vil ikke bli presentert i denne oppgaven. 
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3 Metode 

I følge Christoffersen og Johannessen (2012) må man for å finne svar på det man spør seg om 

ta i bruk vitenskapelige metoder. Før valg av hva slags forskningsmessige redskap som er 

mest hensiktsmessige å ta i bruk i egen forskning må det defineres hva det er ønskelig å finne 

svar på, måle eller forstå. Problemstillingen og forskerspørsmålet danner grunnlaget for valg 

av metode (Lund, 2015). 

3.1 Forskningsdesign 

Oppgaven har et ikke-eksperimentelt/deskriptivt design der målet er å måle de ulike 

markørene i kartleggingsmateriellet og vurdere om resultatene kan gi et bidrag til å predikere 

dysleksi på en god måte. I tillegg vil sammenhenger mellom ulike forhåndsdefinerte 

prediktorer bli indikert og beskrevet. At designet er ikke-eksperimentelt vil si at det ikke er til 

hensikt at undersøkelsen skal gi noen påvirkning som skal endre på resultatet, som for 

eksempel i ekte- og kvasi-eksperimentelle design der en eller flere uavhengige variabler blir 

manipulert av forskeren (Lund, 2015). I litteraturen brukes også begrepet deskriptivt design, 

da man prøver  å måle tingenes tilstand akkurat slik det er (De Vaus, 2014).  

Undersøkelsen i denne oppgaven er en del av et større prosjekt som har til hensikt å føre til en 

normering av kartleggingsmateriellet TORD. Det er derfor sentralt å gjøre oppmerksom på at 

utprøvingen av hele testbatteriet i TORD er en longitudinell studie der barna skal følges over 

3 år – med en kartlegging i førskolen, 2 kartlegginger høst/vår i 1.klasse og en oppfølging av 

de med risiko i 2 klasse.  Det skal ved alle testpunkt fylles ut en lærervurdering av de ulike 

variablene som kartleggingsbatteriet prøver. I tillegg har prosjektlederne utarbeidet 

evidensbaserte, konkrete forslag til tiltak som kan iverksettes for de som TORD tyder på at er 

i risiko tidlig. Slik sett er designet ved bruk av det totale kartleggingsmateriellet et 

eksperimentelt design, der man går inn med en påvirkning og måler om påvirkningen har hatt 

en effekt (Lund, 2015). Det er dessverre ikke tid til å prøve dette ut i praksis innenfor 

tidsrammen av dette masterarbeidet, men det vil være en naturlig oppfølging av arbeidet i 

etterkant. Kartleggingen i denne oppgaven er derfor en tverrsnittsundersøkelse, som ofte 

benyttes i prediksjonsforskning med bare ett måletidspunkt (Befring, 2010). 
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Hva som bestemmer valg av teoretisk tilknytning og metode i spesialpedagogisk forskning 

avgjøres ofte av hva slags problemstilling og forskerspørsmål som er utgangspunkt for hva 

man ønsker økt kunnskap og innsikt i. «We have to device for ourselves a research process 

that serves our purpose best, one that helps us more than any other to answer our research 

question» (Crotty, 2015, s.216). Noen ganger er målet å fremskaffe ren faktainformasjon fra 

et stort utvalg, mens i andre situasjoner kan det være mer interessant å skape forståelse for et 

tema gjennom dypdykk i enkelttilfeller. 

Metoden som tas i bruk i denne oppgaven beskrives i litteraturen som kvantitativ metode: 

«Kvantitativ empirisk forskning siktar på å beskrive, kartlegge, analysere og forklare gjennom 

å uttrykke problemfeltet med variablar og kvantitative storleikar. Her blir det lagt vekt på 

formelle, strukturerte og standardiserte tilnærmingar» (Befring, 2002, s. 29). Test og 

kartlegging er en sentral kvantitativ tilnærming (Lund, 2015). 

Kvantitativ forskning søker forklaring og oversikt i form av rene tall, tabeller, variabler og 

korrelasjoner. Forskningen har et statistisk preg og undersøkelsene kan inneholde et stort 

materiale bygd på et stort utvalg der resultatene fremstilles svært strukturert (Lund, 2015). 

Testansvarlig har ikke et stort utvalg i dette forskningsopplegget, men det er samlet inn 

konkrete resultat som kan brukes i normeringen prosjektlederne skal gjennomføre og til egen 

analyse.  Fremgangsmåten er deduktiv – teori og hypotesedrevet. (Tjora, 2017, s.24). 

 De kvantitative forskningsmetodene forholder seg til kvantifiserbare størrelser og kan 

systematiseres ved hjelp av ulike former for statistisk metode. Det er viktig å ha en forståelse 

av at tall og statistikk ikke forklarer seg selv, tolkning av resultater er derfor også et sentralt 

element i kvantitativ forskning (De Nasjonale forskningsetiske, 2010). Når man med 

utgangspunkt i oppgavens problemstilling ser nærmere på hvor godt de valgt markørene i 

TORD kan predikere dysleksi og ser på samsvaret mellom førskolelærers utfylling av 

vurderingsskjema opp imot barnets resultater på kartleggingen blir egenskapene til den 

kvantitative forskningsmetoden tatt i bruk.  

Kvantitativ forskning kritiseres for å være steril og fantasiløs, men fungerer godt når 

hensikten er å samle inn faktisk og deskriptiv informasjon – harde fakta (De Vaus, 2014), slik 

som ved testresultater og normering/standardisering.  

I motsetning til kvantitativ forskningsmetode har en kvalitative metoder med tradisjon i å 

fortolke og forklare noe som ikke kan måles og veies. Her tas forståelse, mening og refleksjon 
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i bruk i egen forskning (Befring, 2010, s.12). Kvalitativ metode er mer opptatt av å gå tett 

innpå dem eller det man forsker på, som for eksempel ved dybdeintervju og 

observasjonsstudier (Tjora, 2017). 

Thorleif Lund (2015) presenterer en modell for bruk av kvantitative forskningsundersøkelser i 

forskningsprosessen, som han har valgt å kalle fasemodellen. Denne modellen bygger på 

Cook og Campbell (1979) sin metodologiske referanseramme innenfor kvantitativ forskning, 

og danner grunnlaget for strukturen i denne oppgaven. Forskningsproblemet er formulert med 

sikte på en kunnskapsutvikling, og har blitt knyttet opp mot en teoretisk ramme og gjeldende 

forskning. Videre impliserer forskningsproblemet hvilke slutninger/markører som er relevante 

for å belyse problemet. Det er sentralt at metodeprosedyren er valgt med bakgrunn i å gi de 

relevante slutningene best mulig sikkerhet og validitet (Lund, 2015). 

3.2 Utvalg 

Et utvalg som skal bidra til innsamlede data i en normering må være et utvalg som kan gjøre 

oss i stand til å trekke generaliserende teoretiske konklusjoner, da konklusjonene ikke bare 

skal gjelde for utvalget, men ha faglig og teoretisk verdi for hele populasjonen (Befring, 2010; 

De Vaus, 2014). Den totale populasjonen er her alle førskolebarn født i 2012 i Norge som 

snakker standard østnorsk, da resultatene skal danne grunnlag for en standardisering som skal 

kunne benyttes på disse barna. I litteraturen beskrives dette gjerne som en tydelig avgrenset 

målpopulasjon (Lund, 2015). 

I TORD kartleggingen benyttes det som gjerne kalles et flertrinnsutvalg (Befring, 2010). 

Østlandsområdet er valgt ut som «et Norge i miniatyr», som det første trinnet i utvelgelsen. 

Innenfor dette området er det mange fylker og kommuner og i trinn 2 har det blitt fokusert på 

å få en god fordeling av deltakere som representerer barn fra både by og land. I et tredje trinn 

har det blitt valgt ut hvilke barnehager med førskolebarn som skal delta. I siste trinn er det 

gjort et valg om at alle barn som skal starte i 1.klasse høsten 2018, i den aktuelle barnehagen, 

skal få tilbud om å delta. På denne måten samles det inn rådata fra flere ulike utvalg som 

samlet sett vil gi et rimelig tilfeldig representativt utvalg (Befring, 2010). 

Kartleggingsdataene som danner grunnlaget for denne oppgaven er fra barnehagebarn født 

2012, i en mellomstor kommune på Østlandet. Totalt er det 54 barn i dette årskullet i 
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kommunen, der 47 av disse barna går i barnehage. 30 foreldre ga samtykke til at sitt barn 

kunne delta i kartleggingen.  

Ingen av barna med samtykke skulle ekskluderes fra kartleggingen, men barn med kort botid i 

Norge og barn med kjente utviklingsforstyrrende vansker som kunne være av betydning for 

språkutviklingen skulle merkes av på resultatarkene. Dette for å sikre et hensiktsmessig 

utvalg, som er mest mulig typisk for den populasjonen testen skal benyttes på (De Vaus, 

2014; Lund, 2015). Ingen av barna i denne oppgaven trengte å markeres. 

Det ble utført et formålstjenlig utvalg av hvilke ansatte i barnehagen som skulle fylle ut 

vurderingsskjemaene for hvert enkelt barn; de måtte kjenne barnet godt og være ansatt i 

pedagogisk arbeid i barnehagen. I alle barnehagene valgte styrerne at avdelingsleder i 

samarbeid med barnets primærkontakt skulle være ansvarlig for å fylle ut skjemaene. Dette 

ble utført i forkant av at testleder gjennomførte de individuelle testene i april, da det ble 

presisert at lærervurderingene skulle fylles ut uten at man kjente barnets kartleggingsresultat. 

3.3 Datainnsamling 

TORD-prosjektet er NSD godkjent (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) for 

prosjektlederne og det har blitt gjennomført førtesting på små utvalg. Før testansvarlig kunne 

starte utprøvingen ble foreldre/foresatte skriftlig informert om bakgrunnen for og innholdet i 

selve kartleggingen, og måtte signere et samtykkeskjema for at deres barn kunne delta i 

undersøkelsen (vedlegg 1). 

Da kartleggingen i denne oppgaven er en del av et større prosjekt som skal føre til en 

normering av et testbatteri ble det presisert at alle som skulle delta i innsamlingen av data 

fulgte samme norm slik at resultatene blir sammenlignbare og av høy kvalitet. I den 

foreløpige manualen til TORD (Klinkenberg, 2018) er det tydelig beskrevet hvordan testene 

skal gjennomføres i praksis. Det er konkret instruksjon til hvordan man skal introdusere 

oppgavene, tid som kan brukes på hver oppgave og hvordan testsituasjonen skal organiseres 

og hvordan resultatene skal skåres. Alle som deltok i innsamlingen av data for førskolebarn 

testet barna i april måned, slik at måletidspunktet ble det samme. 

Gjennomføringen av kartleggingen ble planlagt i samarbeid med styrerne i barnehagene og 

avdelingslederne for førskolebarna. Testansvarlig hadde 2 møter med barnehagen der 
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bakgrunn for kartleggingen ble beskrevet, TORD materiellet ble gjennomgått og den  

praktiske gjennomføringen ble planlagt i tråd med utkast til manual for TORD (Klinkenberg, 

2018).  

I forkant av kartleggingen besøkte testansvarlig barnehagene slik at barna møtte en person de 

hadde sett tidligere i selve testsituasjonen. Det ble også gjennomført en pre-test på 2 elever i 

første klasse, for å bli kjent med verktøy og kartleggingssituasjonen. 

Målet med innsamlingen av data i denne oppgaven var å innhente registrerbare primærdata 

som kan danne grunnlag for å vurdere om kartleggingsmateriellet TORD kan benyttes til å 

kartlegge hvilke barn som er i gruppen for risiko for å utvikle dysleksi og hvilke som er 

innenfor normalområdet. Det blir gjort en vurdering av hvilke prediktorer som predikerer 

tidlig oppdaging av dysleksi godt og hvilke som ikke predikerer like godt.  

Datainnsamlingen innhentet kunnskap om utvalgets ferdigheter i kjerneprediktorene bokstav-

lydkunnskap, fonembevissthet og benevningshastighet. I tillegg ble det innhentet informasjon 

om familierisiko, generelle språklige ferdigheter, motorikk og eksekutive funksjoner som kan 

være av betydning for å avdekke risiko for dysleksi. For å sikre kvaliteten så man på 

korrelasjonene mellom de ulike markørene og barnets testresultat opp imot førskolelærers 

opplysninger, kjønn og arvelighet.  

Målet med prøvene er ikke å predikere leseferdighet hos typisk utviklede barn, men fange opp 

de som er i risiko for å bli dårlige avkodere/barn med dysleksi. Man ønsker derfor å fange opp 

de som er -1.0 standardavvik eller mer under gjennomsnittsskåren eller de 15% svakeste 

(Klinkenberg, 2018). Det foreligger i dag ikke pålitelige og gyldige nok statistiske 

holdepunkter for testansvarlig å analysere de innhentede resultatene i TORD opp imot. Det er 

for tidlig i prosessen å si hvilke barn som er innenfor normalområdet og hvilke som skårer i 

nærheten av eller under kritisk grense. For å svare på oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål ble det innsamlede materialet derfor benyttet til å sette 

gjennomsnittsskåre, standardavvik og variasjonsbredde slik at man kunne foreta antakelser 

om hvem som er i risiko eller ikke i risiko for å utvikle dysleksi. Resultatene på de 

forhåndsdefinerte variablene ble skåret, analysert og systematisert for å finne mønster som gir 

grunnlag for en tidlig oppdaging av barna som kan være i risiko for dysleksi allerede i 

førskolealder. For barna som viser seg å være i risiko kan resultatene av kartleggingen med 
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TORD muliggjøre det endelige målet om tidlig innsats ved gode tiltak bygd på kunnskap om 

opprettholdende og beskyttende faktorer. 

De innsamlede kartleggingsresultatene ble overlevert til prosjektlederne som rådata i et ferdig 

utarbeidet skåringsark for resultater. 

3.4 Måleinstrumenter 

Kartleggingen i TORD er utarbeidet av Klinkenberg og Skaar i tråd med gjeldende og 

evidensbasert forskning som er presentert i teoridelen, og består av to sett av metoder:  

1. Spørreskjema. En ratingskala/vurderingsskjema for førskolelærere som vurderer barnet 

for bokstav-lydkunnskap, fonembevissthet, språk, kontroll av oppmerksomhet, hyperaktivitet-

impulsivitet, finmotorisk kontroll og arvelig disposisjon.  

2. Kartleggingstester. Enkle, korte tester som kartlegger noe av det samme: Bokstav-

lydkunnskap, fonembevissthet, men også benevningshastighet/RAN (Rapid Automatic 

Naming) og morfologisk kompetanse. Ved retesting november 1. klasse testes også 

avkodingsferdighet. 

3.4.1 Spørreskjema 

Vurderingsskjemaet for lærere er en vurdering av utsagn inndelt i en 5 delt likertskala, der 

barnet skåres til å være langt under gjennomsnittet, under gjennomsnittet, gjennomsnittlig, 

over gjennomsnittet eller høyt over gjennomsnittet på hvert utsagn. 

Barnets bokstav-lydkunnskap (BLK) vurderes i forhold til om barnet kan; oppgi riktig lyd 

til riktig bokstav, peke på riktig bokstav når gjennomgåtte lyder dikteres, lese, peke ut og 

skrive bokstavene. Validiteten i slike lærerutfylte tester viser seg å være omtrent på høyde 

med elevtester (Bowyer-Crane et al., 2011). At kartleggingen starter med en test i BLK 

bygger på hvordan Torgesen og medarbeiderne, som har jobbet mye med tidlig oppdagelse av 

dysleksi, ofte starter sin identifisering av risikobarn ved å plukke ut de 35% av elevene som 

skårer svakest på BLK (Torgesen et al., 2010).  
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Fonembevissthet (FB) måles ved å oppgi om barnet: med sikkerhet kan oppgi første lyd i 

talte ord, med sikkerhet kan oppgi siste lyd i talte ord, kan trekke sammen oppgitte lyder og 

finne riktig talt ord, kan analysere enkle talte ord inn i riktige lyder i rekkefølge.  

Språkferdigheten vurderes ved å skåre barnets: muntlige ordforråd, evne til å uttrykke seg i 

fullstendige og grammatikalsk riktige muntlige setninger og forståelse av talespråk (samtale, 

beskjeder, instruksjoner). Skårene på hver skala legges sammen til en total 

språkferdighetsskåre. 

Selvregulering kartlegges i vurderingsskjemaet for lærere ved å se på eksekutive funksjoner 

og ADHD: Kan barnet fokusere på-, motivere seg for-, holde ut med og fullføre pålagte 

arbeidsoppgaver, og kan barnet kontrollere og regulere innfall, distraksjoner, impulser, 

følelser og spenningsnivå. Skåren på de to leddene legges sammen til en samleskåre. Det er 

viktig å påpeke at TORD ikke kan diagnostisere ADHD, men en svak skåre gjør at lærer bør 

følge ekstra med. I tillegg vurderes barnets finmotorikk ved rating av barnets øye-hånd 

koordinasjon. 

Familierisiko er tenkt oppgitt av lærer i vurderingsskjemaet. Da førskolelærerne som skulle 

fylle ut vurderingsskalaen tidlig i prosessen ga tilbakemelding på at dette var kunnskap de 

ikke satt inne med, ble det i samråd med prosjektlederne besluttet å stille dette spørsmålet på 

samtykkeskjemaet for foreldre. 

3.4.2 Kartleggingstester 

Barnets BLK måles ved en gruppeprøve som består av at lærer sier og gjentar en lyd 

etterfulgt av bokstavnavnet; Sett kryss på ss ss - altså Ess. Elevene skal så markere den 

tilsvarende bokstaven i sitt eget elevhefte med rekker av fem bokstaver. Det gis et poeng for 

hvert riktig svar og høyest oppnåelige skåre er 24 da det er de 24 mest brukte bokstavene som 

kartlegges. Førskolelærer velger hva som egner seg best av små og store bokstaver for den 

enkelt elev.  

BLK måles også ved en individuell test i høytlesing av store bokstaver; 

S M T A R E O B L D I H N Y J K J G Ø P U Å F Æ V. Totalt 24 bokstaver med 1 poeng for 

hver riktige.  
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Fonembevissthet (FB) blir målt med 3 tester. En test i fonemisolasjon der barnet får opplest 

12 ord og blir bedt om å oppgi framlyden i 6 av ordene og utlyd i 6 av ordene; miv, darv, luv, 

haks osv. Det gis et poeng for hvert riktige svar, maks skåre er 12. Utførelsen av testen er 

inspirert av Snowling et al.,(2011) som fant at en slik test ga et reliabelt og valid mål på 

fonembevissthet. I tillegg er det en test i nonordrepetisjon; gur, bine, drask osv. Totalt 20 ord 

med et poeng pr riktige gjentakelse. En rimprøve skal teste om barnet oppfatter hvilke ord 

som rimer ved bruk av bilder. For eksempel får barnet se et bilde av en prest, og ved siden av 

står bilde av en kirke, en lege og en hest. Rimer ordet prest på kirke, lege eller hest? Totalt 11 

oppgaver med 1 poeng pr riktig svar.  

Benevningshastighet (RAN) vurderes med individuell kartlegging av hurtigbenevning av 

farger, objekter, tall og bokstaver ved bruk av allerede normerte prøver. Skåren er antall 

elementer som benevnes riktig på 40 sekunder, maks antall poeng er 50. 

Eksempeloppgave i benevning av farger i korrekt rekkefølge:  

 

 

 

 Morfologisk kunnskap og bevissthet vurderes med individuell kartlegging der barnet skal 

forsøke å avlede et substantiv fra et verb i en setningskontekst; Hanne sier hun liker å male – 

Hanne er en maler. Testen har 22 ledd og det gis et poeng for riktige svar. Denne testen er 

inspirert av Moll, Litt og Snowling (2013). 

Tidlig avkodingsferdighet screenes, men uten noen forventning om at barn i førskole skal 

kunne avkode noen av ordene. Det er ingen tidsfrist; da det er avkodingsnøyaktigheten som 

prøves. De vertikale ordlistene som barnet prøves i er satt sammen på følgende måte: 

VK-ord (vokal/konsonant) og KV-ord (konsonant/vokal):  IS  EN  VI  UT  MÅ  SE  ER  DE 

KVK-ord (konsonant/vokal/konsonant) og VKV-ord (vokal/konsonant/vokal): SOL MOR 

VAR BIL FAR APE JEG HVA 

Ordene er høyfrekvente både i frekvenslister, i barns talespråk og i bøker og leseverk for 

førskolebarn og begynnere. De seks første ordene på hver liste er lydrette (regulære) ord i den 

betydningen at alle lydene i ordet er skrevet med de dominante bokstavene; de bokstavene 
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som vanligvis brukes til å representere disse lydene. De to siste ordene på hver liste (ER, DE, 

JEG, HVA) er ikke-lydrette ut fra den samme logikken. Det gis ett poeng for hvert riktig svar 

hvilket gir et maksimum på 16 poeng. 

For barn i første klasse kartlegges også avkodingsferdighet og RAN for tall og bokstaver, på 

samme måte som tall og symboler. I innsamlingen av data ønsket prosjektlederne at disse 

RAN testene også skulle gjennomføres på barna som ble testet i April i førskole.  Grunnen til 

dette er at de tror alfanummerisk RAN predikerer avkodingsferdighet bedre enn non-

alfanummerisk allerede i barnehagen. Prøvene krever kun kunnskap om tallene fra 1-5 og 5 av 

de vanligste bokstavene; S, M, L, O, I. 

3.4.3 Analyse 

Analysene ble gjort i SPSS (Statistical Package for the social Sciences) versjon 25, et 

program fra IBM for analyse av statistikk (Field, 2013). 
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Lærervurdering x x   x x x x x x x x x x x 

Prøver x x x x           x 

(Klinkenberg, 2018). 

Tabellen viser hvilke variabler som ble analysert av lærervurderinger og prøver for 

førskolebarna. Språkferdigheten er sumskåren av ordforråd, reseptivt språk og ekspressivt 

språk. Selvregulering er summen av oppmerksomhet og hyperaktivitet-impulsivitet.  

Deskriptive analyser ble utført på hele datamaterialet og deretter på både lærervurderingene 

og barnas testresultater. Deskriptiv statistikk beskriver den enkelte variabels egenskaper som 

skjevhet og kurtiosis (Befring, 2010) For å studere reliabiliteten målte man Cronbach alpha, 
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der et resultat over 0.7 ble vurdert som godt (De Vaus, 2014). Basert på disse funnene ble de 

ulike items summert til additive indekser (sum av flere enkelt spørsmål) (leksikon, 2018). 

I tillegg til analyser av variablene i tabell 1. ble det laget en variabel for dysleksi og en samlet 

variabel av alle resultatene sett under ett. Dysleksivariabelen er satt sammen av alle resultater 

i BLK, FB og RAN da dette er kjerneprediktorene til dysleksi. Denne variabelen hadde en 

god Cronbach alpha verdi på over 0,7. 

Bivariate analyser blir brukt for å se på sammenhengen mellom to variabler (De Vaus, 2014). 

Dette ble utført for å se på sammenhenger både på variablene i lærervurderingen og i barnas 

testresultater og spesielt for å se på de samlede resultatene i BLK og fonembevissthet ved å 

studere de ulike variablenes utslag i forhold til hverandre.  

Betydningen av kjønn og familierisiko ble vurdert med independent sample t-test, for å 

sammenligne gjennomsnittet mellom ikke relaterte grupper på samme kontinuerlige, 

avhengige variabel (Field, 2013). 

Avslutningsvis ble multippel regresjonsanalyse utført for å studere hvilke prediktorer som kan 

forklare mest unik varians i testskåren (Christophersen, 2013) på RAN, BLK og FB. 

3.5 Validitet og reliabilitet 

I både kvalitativ og kvantitativ forskning er det nødvendig med en kvalitetsvurdering av egen 

forskning (Lund, 2015).  For å sikre god validitet og reliabilitet er det nødvendig å vurdere om 

resultatet har god gyldighet og om man måler det som er ønskelig å få målt (De Vaus, 2014). 

En slik vurdering blir i denne oppgaven gjort med utgangspunkt i Cook og Campbells 

validitetssystem (1979), som presenterer en metodologisk referanseramme som er vanlig å 

benytte innen kvantitativ forskning. Dette systemet inneholder fire kvalitetskrav; statistisk 

validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet (Lund, 2015).  

Validitet handler om gyldigheten i et datamateriale, altså om den innsamlede informasjonen 

er relevant for problemstillinga. Det er nødvendig å se på valg av metode når man vurderer 

validiteten av forskningen. Her kan mulige feilkilder vise seg, og om man har fått inn gode 

nok data til undersøkelsen, komme til uttrykk (Lund, 2015).  Det er nødvendig å vurdere ulike 

validitetsproblem knyttet til egen undersøkelse før gjennomføringen startes opp, slik at det 



 

43 

 

fortsatt er tid til å gjøre eventuelle endringer som kan sikre et mer valid resultat (Befring, 

2010). 

Den statistiske validiteten er et viktig kvalitetskrav for god validitet i et normeringsarbeid, da 

det må være mulig å trekke holdbare slutninger om sammenhengen mellom de ulike 

forhåndsdefinerte variablene (Lund, 2015). For at prosjektlederne skal oppnå dette er det 

svært sentralt at testene på førskolebarna i april ble gjennomført i tråd med instruksjonene og 

at de samme elevene blir retestes i 1. og 2. klasse slik at resultatene kan inngå som grunnlag i 

et større utvalg. Feilmålinger vil alltid kunne forekomme, og har trolig også funnet sted i 

innsamlingen i denne oppgaven. Slike feilmålinger vil kunne gi utslag i et begrenset utvalg, 

(Befring, 2010), men dette justeres inn igjen når resultatene inngår i det totale utvalget som 

skal representere populasjonen.  

Ulempen med å delta i en studie som TORD, der resultatene inngår som del av et 

normeringsarbeid, er at man som forsker ikke er i posisjon til å gjøre valg av variabler eller 

velge kartleggingsmetode selv. For å bevare god gyldighet i målingene som ble utført ble det 

derfor sentralt å gjennomføre kartleggingen ifølge instrukser, til avtalt tidspunkt og vise 

nøyaktighet i skåringen av resultater. 

En god undersøkelse måler det den faktisk sier at den skal måle, det man kaller begrepsmessig 

gyldighet (Jacobsen, 2005). Med begrepsvaliditet ser man på graden av samsvar mellom 

begrepet slik det er definert rent teoretisk og hvordan det operasjonaliseres (Kleven, Tveit & 

Hjardemaal, 2011). Dette er en utfordring når skjema med faste svaralternativer tas i bruk, 

som vurderingsskjemaet for førskolelærer i TORD. Det må være forskningsmessig hold for at 

spørsmålene faktisk måler de fenomenene det helt konkret er ønskelig å undersøke. Det er 

også nødvendig med en kritisk refleksjon i forhold til om de valgte markørene i kartleggingen 

virkelig måler det man er interessert i å finne ut av (Jacobsen, 2005). Fra forskerperspektivet 

bør det spørres om og reflekteres over i hvilken grad de valgte markørene fanger opp det 

kartleggingen egentlig ønsker å måle, som i dette tilfellet er risiko for dysleksi. Det er mye 

forskning og mange teoretiske betraktninger som er lagt til grunn for valget av markører i 

TORD. Prosjektlederne har vært tydelige i sin informasjon om at den måten en variabel blir 

kartlagt på skal være enkel, rask og tidligere prøvd ut. 

Den indre validiteten blir kontrollert ved å sammenligne resultatene med annen teori og andre 

empiriske undersøkelser. De innsamlede resultatene sammenlignes mot resultater fra andre 
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undersøkelser som måler det samme (Jacobsen, 2005). Generelt sett kan man si at den indre 

validiteten er god når resultatene kan støtte seg til gjeldende teori og forskningsfunn. På den 

annen side må det tas høyde for at teorien ikke nødvendigvis er korrekt, og at en derfor kun 

innhenter indikasjoner på et fenomen. En annen styrke for den indre validiteten i TORD er at 

resultater på de samme markørene innhentes både gjennom lærervurdering og rene 

kartleggingsoppgaver. Når en kartlegging ved bruk av ulike metoder ender opp med 

noenlunde samme resultat er det grunnlag for å kunne hevde at den interne gyldigheten er stor 

(Jacobsen, 2005). 

I en god undersøkelse kan resultatene generaliseres til andre områder, det vil si at de utviser 

en ekstern gyldighet; ytre validitet (Jacobsen, 2005). En må stille seg spørsmålet om i hvilken 

kontekst er resultatene man har kommet frem til gyldige i? Målet med normeringsprosessen i 

TORD er å utarbeide en kartlegging som kan benyttes på alle norske barn for å tidlig se om et 

barn er i risiko for å utvikle dysleksi i førskole/førsteklasse, og for å kunne iverksette 

målrettede tiltak så tidlig som mulig. Resultatene må derfor kunne gjøres gjeldende for flere 

enn de som deltar i undersøkelsen. De skal danne grunnlag for en norm der 

gjennomsnittsskårer og standardavvik beregnes som grunnlag for å måle fremtidige barns 

resultater opp imot.  

Den ytre validiteten er avhengig av at det er et representativt utvalg av barn som deltar i 

normeringen for at resultatene skal kunne gjøres gjeldende for hele populasjonen. Om et 

utvalg kan regnes som representativt eller ikke er avhengig av hvordan utvelgelsen har 

foregått (Lund, 2015). I TORD har de innhentet resultater fra et tilfeldig utvalg barn i 

populasjonen og den ytre validiteten er i så måte godt ivaretatt. Men det er umulig i et ikke 

eksperimentelt design å trekke sikre slutninger om de ulike årsaksforhold som predikerer 

dysleksi, det vil derfor være nødvendig å vurdere om det er alternative tolkninger av 

resultatet, før en ender opp med en rimelig god konklusjon (Lund, 2015). 

En undersøkelses reliabilitet; pålitelighet er også avgjørende for kvaliteten på en studie. Med 

reliabilitet vurderes påliteligheten i de innsamlede data og det tas stilling til om alle delene av 

undersøkelsesprosessen har vært nøyaktig utført (Befring, 2010). Man må med andre ord 

greie å analysere, tolke og presentere forskningsresultatene på en troverdig måte.  Det er 

nødvendig å vurdere om prosjektlederne i TORD har tatt med for mange markører, er det 

markører som mangler, er alle kartleggingsoppgavene og spørsmålene i vurderingsskjemaet 

relevante for hovedtemaet? Rent generelt kan man si at en elevs ferdigheter måles bedre ved å 
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benytte seg av flere utvalgte og presise markører, enn ved bruk av «grovmaskede» spørsmål. 

TORD materiellet skårer her sterkt da gjeldende forskning med god evidens danner 

grunnlaget for valget av markører. Oppgaveformuleringene til barna er enkle og korte 

instrukser, slik at det bør være liten tvil om hva barnet blir bedt om å gjøre. Når det gjelder 

utfyllingen av lærers vurderingsskjema kan det være av betydning for skåringen av elevens 

ferdighet hvem som fyller ut skjemaet. Hvor godt kjenner personen barnets språk og 

språkutvikling og hvilken relasjon er det mellom barnet og den voksne? En pålitelig måling er 

definert som en måling der man ved gjentatte tester oppnår samme resultat (De Vaus, 2014).  

Prosjektlederne har valg å styrke kvaliteten i TORD ved å stille flere spørsmål til lærerne og 

ha flere ulike oppgaver til elevene innenfor flere av de sentrale kategoriene de er ute etter å 

måle. Først når barna retestes i første og andre klasse vil man kunne sammenligne resultatene 

fra lærevurderingen og elevtestene i førskole med resultatene i første og andre klasse, og 

kvaliteten på vurderingen av om barnet er i risiko for å utvikle dysleksi vil kunne bli styrket 

eller svekket. 

3.6 Etiske betraktninger 

Etikk handler om å følge de prinsipper, regler og retningslinjer som er gjeldende for vurdering 

av om handlingene man utfører er riktige eller gale (Christoffersen & Johannesen, 2012). Det 

er et krav om at en benytter akseptable metoder. For at gjennomføringen av TORD skulle 

være etisk forsvarlig var det sentralt at lovnadene om fritt samtykke, konfidensialitet, 

gjenbruk og oppbevaring av resultater, oppgitt i samtykkeskjemaet til foreldre/foresatte, ble 

ivaretatt i forskningsprosessen (De Vaus, 2014; Jacobsen, 2005; NESH, 2016). Det var i 

tillegg svært viktig at primærdataene som ble samlet inn og rapportert til prosjektledelsen var 

innhentet etter manualens instruksjoner  (De Vaus, 2014), slik at det ble færrest mulig 

målefeil i det totalt innsamlede materialet som skal danne grunnlag for en standardisering. 

 I informasjonsskrivet til foreldre/foresatte, som fulgte samtykkeskjemaet, ble det presisert at 

det er frivillig å la sitt barn delta i studien og at man når som helst kan trekke sitt barn fra 

deltakelse. Det ble informert om at personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og bare 

styrer, pedagogisk ansvarlig og testleder vil kjenne tallkodene som brukes for å anonymisere 

barna. For å sikre at informasjon ikke kom på avveie ble resultatene lagret nedlåst og atskilt 
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fra prøveresultatene. Når resultatene publiseres vil ingen kunne identifisere verken barn, 

barnehagelærere, barnehagen eller kommunen opplysningene er innhentet fra. 

Foreldrene/foresatte ble i tillegg spurt om resultatene kunne oppgis til skolen ved overgangen 

til 1. klasse. Samtlige foreldre/foresatte ga sitt samtykke til dette. Resultatene fra barnehagen 

vil da bli gjort tilgjengelig for lærerne på 1. trinn og oppbevares forsvarlig i tråd med skolens 

sikkerhetsrutiner. Dersom noen hadde oppgitt at det ikke er ønskelig med overlevering av 

informasjon mellom barnehage og skole ville informasjonen om barnet blitt makulert ved 

prosjektslutt for masterarbeidet 01.06.2018.    

Selv om foreldre/foresatte har gitt sitt samtykke til at barnet kan delta i forskning må barnet 

selv gi sitt eget samtykke til å delta (Befring, 2010; NESH, 2016) og det må legges til rette for 

en positiv opplevelse av testsituasjonen for barnet. For å trygge barnet best mulig ble 

kartleggingen med TORD gjennomført i barnehagen, og testleder var på besøk i 

førskolegruppa i barnehagen i forkant av testdagen, slik at personen ikke var totalt ukjent for 

barna. 5 barn følte seg usikre i testsituasjonen og hadde behov for at en kjent voksen, ansatt i 

barnehagen, var med når kartleggingen ble utført.  

Det må tas hensyn til at i enkelte tilfeller kan man møte på barn som ikke er testbare eller at 

testingen av ulike årsaker må avbrytes (Befring, 2010). Det er sentralt å tenke igjennom 

hvordan man forholder seg til et barn som virker stresset i situasjonen, ikke ønsker å svare på 

spørsmål eller ber om å få avslutte situasjonen. Kanskje har barnet erfaringer og opplevelser 

med seg inn i testsituasjonen som testledere ikke kjenner til, som kan føre til ubehag for 

barnet (Jacobsen, 2005). Da spørsmålene i TORD ikke er knyttet til barnets tanker, følelser, 

meninger eller opplevelser, men skal måle kunnskap ved lekbetont språkaktiviteter, berøres 

muligens ikke barnets sårbarhet i like stor grad som ved andre undersøkelser. På den annen 

side kunne det virke som at enkelte barn opplevde at det var svært viktig å prestere og mestre 

oppgavene som skulle utføres. Oppfordringene i manualen til TORD om å informere barnet 

om at noen oppgaver kan være vanskelig, og at det ikke gjør noen ting om de ikke forstår eller 

får til alle aktivitetene ble fulgt. Barn som hadde forstått instruksjonen, men allikevel svarte 

feil, ble ikke gjort oppmerksom på det slik at de ikke satt igjen med en nederlagsfølelse. 

Ingen av barna trengte pause eller avbrøt testsituasjonen. Ei jente ønsket å avslutte da hun 

ikke fikk til testene i morfologiske ferdigheter, men hun lot seg motivere til videre deltakelse 

etter å ha snakket litt om klær og hår. Om hun ikke hadde endret holdning måtte testleder 
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vurdert om man skulle ta en pause, prøve igjen neste dag eller avslutte testsituasjonen. Slike 

vurderinger er nødvendige å kunne ta underveis for å ivareta testpersonen best mulig.  

Mange av barna viste tydelig at de likte de skolerelaterte oppgavene og konsentrerte seg svært 

godt for å prestere best mulig. At de likte testsituasjonen spredde seg raskt i barnehagegruppa 

og barn av foreldre som ikke hadde gitt samtykke ytret sterkt ønske om å få bli testet de også. 

Burde man da på nytt oppfordret foreldre til å gi samtykke til å la barnet bli testet? Dette kan 

virke svært uetisk og muligens oppleves som et press, på den annen side kunne trolig utvalget 

blitt større. 

I en undersøkelse som skal bidra til en normering av et testverktøy utsettes barna for en 

testsituasjon der resultatene ikke kan gi noen konkrete svar og tilbakemeldinger på hvordan 

de skårer i forhold til en norm, da grensen for å være bekymret eller ikke, ikke er satt (Gall et 

al., 2007). Dette medførte at enkelte foreldre ga tilbakemelding til barnehagen om at de ikke 

ønsket at sitt barn skulle delta i en undersøkelse som TORD, da barnets resultat ikke ville 

medføre en konkret oppfølging og evidensbasert intervensjon dersom barnets skåre var svak. 

Dette kan være hovedgrunnen til at bare 30 av 47 forespurte foreldre ønsket at sitt barn skulle 

delta. Muligens kunne muntlig informasjon fra testansvarlig på for eksempel et foreldremøte 

eller en samtale med foreldre/foresatte i forkant av distribusjon av samtykkeskjemaet gitt 

større deltakelse. 3 foreldre oppga til ansatte i barnehagen at de ikke ønsket at sitt barn skulle 

delta da de syntes det var for tidlig å kartlegge barnet i forhold til skolerelaterte vansker. På 

den annen side ga andre foreldre tilbakemelding om at de ser på det som nyttig at det utvikles 

kartlegging som kan avdekke tidlig risiko for dysleksi. At kartleggingsmateriellet ikke er 

standardisert var for disse foreldrene underordnet da de så tidlig oppdaging som en mulighet 

til å komme i gang med målrettede tiltak ved behov. 

Da undersøkelsen er del av en normering er det et dilemma å oppgi resultater til 

foreldre/foresatte. I samråd med prosjektlederne og på bakgrunn av deres kunnskap om 

resultater fra tidligere studier og egen forskning kom man til enighet om at foreldre/foresatte 

med barn som oppnår resultater som viser svært tydelig risiko og behov for tiltak vil bli 

informert selv om ingen norm for resultatene er fastsatt ennå. Det er ikke forsvarlig å holde 

tilbake informasjon som kan bidra til at barnet får hjelp tidlig nok til at vanskene kan 

reduseres betraktelig eller forhindre at barnet utvikler dysleksi. 
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Tilbakemeldingene vil ikke kunne inneholde rene fakta om resultatet, da risikovurderinger 

kan inneholde mange feilkilder (Befring, 2010). Fokus i tilbakemeldingene vil være å samtale 

om risiko, beskyttende faktorer og hva som kan gjøres for å fremme de leserelaterte faktorene 

bokstav-lydkunnskap fonembevissthet og språkferdighet i leks form. Prosjektlederne 

anbefaler at barn av foreldre med dysleksi får litt mer tips og oppfølging, da arvelig 

disposisjon er en sterk markør. 

Et dilemma med å være alene i testsituasjon med barn er at man kan oppdage vansker hos 

barnet på andre områder enn de man ser etter i kartleggingen. Barnet kan vise eller fortelle 

noe som gir bekymring for barnets helse, omsorg eller evner. Slik informasjon kan komme 

helt uventet på forskeren, men regler for meldepliktig informasjon om barn må følges (NESH, 

2016). I den praktiske gjennomføringen av TORD ble testleder spesielt oppmerksom på 2 

barn med avvikende atferd. I samtale med barnehagepersonellet ble det bekreftet at de kjente 

til barnas vansker og begge var meldt til PPT for videre sakkyndig utredning. 

Et etisk dilemma som kan oppstå når man forsker på vegne av en oppdragsgiver er at 

resultatene man innhenter ikke må være påvirket av oppdragsgivers interesser (Jacobsen, 

2005). Oppdragsgiverens interesse av for eksempel å få bekreftet forskningsfunnene de støtter 

seg til i om valg av markører i testmateriellet TORD er gode prediktorer må ikke veie tyngre 

enn kravet om sannferdig fremstilling av testresultatene. 
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4 Resultater 

I dette kapittelet presenteres resultatene av de innsamlede data i kartleggingen med TORD.  

Kapittelet består av 3 deler; deskriptiv statistikk, korrelasjoner og regresjonsanalyse. Spesielt 

sentrale er variable for bokstav-lydkunnskap, benevningshastighet (RAN) og fonembevissthet 

(FB) da disse samlet utgjør kjerneprediktorene for dysleksi. 

4.1 Deskriptiv statistikk 

Tabell 2. Frekvenstabell over de ulike testene. 

Variabler Range Min Max Gjennomsnitt SD Skjevhet Kurtosis 

 BLK-sum testresultat 0-48 5 47 26,57 11,65 ,31 -,46 

BLK-sum lærervurdering 3-15 3,00 15,00 8,70 3,11 ,32 -,22 

FB-sum testresultat 0-43 11 43 31,67 8,8 -,95 ,256 

FB-sum lærervurdering 5-25 5,00 24,00 15,47 3,97 -,56 1,03 

RAN Farger + objekter  0-100 27 76 55,57 10,38 -,16 1,10 

RAN tall + bokstaver  0-100 0 84 51,63 21,10 -,82 ,37 

Morfologi testresultat 0-20 0 12 6,47 4,02 -,50 -1,07 

Ordkunnskap sum testresultat 0-16 0 13 1,70 3,64 2,50 5,35 

språkutvikling lærervurdering 1-5 1 4 3,07 ,87 -,81 ,337 

artikulasjon lærervurdering 1-5 1 4 3,13 ,86 -,97 ,73 

Selvregulering lærervurdering 2-10 3,00 9,00 6,40 1,54 -,55 -,04 

Språkferdighet lærervurdering 3-15 5,00 12,00 10,00 1,97 -,73 ,019 

Familierisiko (1=risiko) 0/1 ,00 1,00 ,37 ,49 ,58 -1,78 

Kjonn1 (1=gutt) 0/1 ,00 1,00 ,47 ,51 ,14 -2,13 

Dysleksirisiko 0-331 45,00 163,00 113,80 26,04 -,15 ,73 

Alle resultater for hvert enkelt 

barn 

15-402 82,00 323,00 220,37 57,18 -,31 ,61 

Note: Range = poengskala, Familierisiko og kjønn er begge dikotome variabler (0/1), SD = standardavvik, BLK = bokstav-lydkunnskap, FB 

= fonembevissthet, RAN = benevningshastighet 

 

Tabell 2. presenterer skårings-range, minimum og maksimum skåre, gjennomsnitt, 

standardavvik, skjevhet og kurtosis for variablene i undersøkelsen. Materialet inneholder 

testresultater og lærervurderinger av 30 barn, 16 jenter og 14 gutter. Det ble oppgitt 

familierisiko på totalt 11 av barna. 
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 Da kartleggingen inneholdt mange indikatorer som beskriver bokstav-lydkunnskap (BLK) og 

fonembevissthet (FB) er disse summert i en indeks for lærernes vurdering i spørreskjemaet og 

for barnas testresultater. Deskriptiv statistikk for enkeltindikatorer kan sees i vedlegg 2. 

Cronbachs alpha er benyttet for å sjekke reliabiliteten i variablene som måler det samme. En 

god reliabilitet vurderes gjerne for Cronbachs alpha ≥.07 (Gall et al., 2007).  Alle målene 

viser en Cronbachs alpha på over 0,7, som vurderes som bra (De Vaus, 2014).  

Selvregulering er summen av 2 variabler som måler barnets evne til fokus/motivasjon og 

hyperaktivitet. Cronbachs alpha for denne testen var 0,922. Ordkunnskap er summen av 2 

deltester som måler avkodingsferdighet i tolydsord og trelydsord. Cronbachs Alpha for denne 

testen var 0,918. Benevningshastigheten (RAN) er summert i to kategorier; non-

alfanummerisk (farger og objekter) og alfanummerisk (tall og bokstaver). Cronbachs alpha for 

disse testene var 0,815.  

Tabellen viser at på elevtestene skårer de fleste over gjennomsnittet på FB, RAN og 

morfologi. FB og RAN for farger og objekter har en viss takeffekt som indikerer at 

oppgavene sannsynligvis var litt for lette (De Vaus, 2014). Når det gjelder morfologi er det 

svært få som ligger på gjennomsnittsskåren, spredningen er stor og hele 7 barn skårer under et 

standardavvik fra gjennomsnittet.  

Fordelingen på ordavkodingstesten er svært høyreskjev med en positiv verdi på 2,5. Dette 

tyder på at testen har gulveffekt, noe som oppstår når man ikke kan oppfatte forskjeller eller 

forsøkspersonen ikke kan få tilstrekkelig lave nok poeng (De Vaus, 2014).  

På lærervurderingene av barnas ferdigheter skårer de fleste over gjennomsnittet på BLK. På 

vurdering av språkutvikling, språkferdighet og artikulasjon, og selvregulering skåres flere 

over gjennomsnittet enn under. Det er allikevel verdt å merke seg at på språkutvikling skåres 

6 barn -1 standardavvik, på artikulasjon 5 barn -1 standardavvik og i språkferdighet 5 barn -1 

standardavvik.  På BLK og selvregulering er 4 barn skåret under -1 standardavvik fra 

gjennomsnittet.  
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4.1.1 Skjevhet og kurtosis for kjernevariablene og sumskåre 

Kurtosis og skjevhet beskriver svarfordelingen innenfor variabelens ytterpunkter. Videre vises 

disse i form av histogrammer, med normalforfordelingskurve, for kjernevariablene, for å gi en 

bedre innsikt i hvordan barn og lærere har skåret. Høye kurtosiseverdier er en indikasjon på at 

fordelingen av dataene har en spissere kurve enn forventet og lave verdier viser en flatere 

kurve enn forventet ved normalfordeling (Løvås, 2004). Høyere kurtosis enn 3 sies å ha 

«eksess kurtose», og da er det stor sannsynlighet for at ekstreme verdier inntreffer (Field, 

2013). Dersom verdiene for skjevhet avviker en del fra null indikerer dette på sin side at 

verdiene ikke er samlet symmetrisk rundt gjennomsnittet (Løvås, 2004). Alle variablene, 

unntatt ordkunnskap, ligger innenfor en skjevhet ±1, som er svært bra, da dette ikke skaper 

problemer for analyser som forutsetter normalfordeling, verdier bør ikke ligge over ±2 og 

verdier større enn ±3 skaper vansker (Field, 2013).  

Gulveffekt og takeffekt er to fenomen man i forskning prøver å unngå da det setter 

begrensninger for hvor lave eller høye resultater en testperson kan oppnå. Dersom mange ikke 

klarer å svare på en oppgave kan det være at måleinstrumentet har en begrensning som gjør at 

man ikke kan oppfatte forskjeller under en viss grense eller «gulv». Ved høy takeffekt skårer 

de fleste i utvalget på eller over gjennomsnittet noe som medfører at vi ikke kan oppdage 

forskjeller i resultatene over en viss grense – «et tak» (Christoffersen & Johannesen, 2012) 

4.1.1.1 Vurdering av variabelen bokstav-lydkunnskap  

BLK ble i testmateriellet målt med en test der barna skulle streke under rett bokstav og en test 

der de skulle lese bokstavene. De 2 testene hadde en høy Alpha verdi på 0.93 som indikerer 

god reliabilitet og et godt mål på BLK. Resultater som ga godt grunnlag for å summere de to 

itemsene for BLK sammen. 
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Figur 4. Barnas skårer på BLK. 

 

Fordelingen til variabelen BLK-sum testresultat viser en god, men noe ujevn fordeling med en 

kurtosisverdi på -.46. Skjevheten på 0.31 indikerer at fordelingen er svakt høyreskjev, noe 

som viser at flere enn halvparten av barna skårer under gjennomsnittet på denne testen, og 

testen har en tendens til gulveffekt. Det er verdt å merke seg at 6 elever har fått svært gode 

resultater.  

 

Den lærervurderte variabelen på BLK er summert sammen av 3 ulike items; kjenner 

bokstavlyd, peke ut rett bokstav og skrive bokstaver, på bakgrunn av en Alpha verdi på 0.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Barnas skårer på lærervurdering av bokstav-lydkunnskap. 

Fordelingen til variabelen BLK-lærervurdering har en kurtosisverdi på -,22, noe som gir en 

flatere normalfordelingskurve med tynnere hale og mindre spiss enn barnas testresultat på 

BLK. En skjevhet på 0.32 indikerer også her en svak positiv skjevhet.  
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4.1.1.2 Vurdering av variabelen fonembevissthet 

FB ble i testmateriellet målt med 4 ulike tester; lydisolasjon av framlyd og utlyd, rim og 

nonordrepetisjon. Samlet hadde disse items en høy Alpha verdi på 0,908 som indikerer god 

reliabilitet.  

 

 
Figur 6. Barnas skårer på fonembevissthet. 

 

Fordelingen til variabelen FB-sum testresultat viser en god kurtosisverdi på 0,256. Skjevheten 

på -,95 indikerer at fordelingen er negativ. Testen viser en tendens til tak-effekt. 

 

FB i lærervurderingene ble vurdert på bakgrunn av 5 items med oppgaver i rim, 

lydsammentrekning og isolering av lyd. Testene viste seg å ha en god konsistens med 

Cronbach alpha på 0.908.  

 

 
Figur 7. Barnas skårer på lærervurdering av fonembevissthet. 

 

Fordelingen til variabelen FB-lærervurdert har en kurtosis på 1,03 og kurven har en spissere 

normalfordelingskurve enn testresultatene til barna viste på variabelen FB for testresultater. 

Med en skjevhet på -,56 blir kurven mer symmetrisk enn testresultatene på FB viste i figur 6. 
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4.1.1.3 Vurdering av variabelen benevningshastighet 

RAN ble vurdert med 4 ulike elevtester. 2 tester målte barnas RAN på farger og objekter 

(non-alfanummerisk RAN). De 2 itemsene ble samlet til en variabel på bakgrunn av en god 

Cronbach alpha på 0.79. 

 
Figur 8. Barnas skårer på RAN for farger og objekter. 

 

Fordelingen til variabelen RAN -farger og objekter har en kurtosis på 1,1 og en skjevhet på 

 -,16. Dette tilsier en noe spiss og svakt negativ fordeling. Mange skårer nært opptil 

gjennomsnittet eller bedre enn gjennomsnittet. Bare 3 barn skårer her mer enn et 

standardavvik under gjennomsnittet. Testene viser en tendens til tak-effekt. 

 

2 tester målte barnas RAN for tall og bokstaver (non RAN). De 2 itemsene ble samlet til en 

variabel på bakgrunn av en god Cronbach alpha på 0,78. 

 

 
Figur 9. Barnas skårer på RAN for tall og bokstaver. 

Fordelingen til variabelen RAN for tall og bokstaver har en kurtiosis på 0,37 som gir en mer 

symmetrisk kurve. Skjevheten på -,82 viser at de fleste fortsatt skårer fra gjennomsnittet og 

oppover.  
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4.1.1.4 Vurdering av variabelen dysleksirisiko 

Variabelen viser sumskårene på de tre kjerneprediktorene til dysleksi; BLK, FB og RAN. 

Variabelen har en god Alpha verdi på nærmere 0,8 og gir derfor en god reliabilitet og et godt 

grunnlag for å summere de sammen. Samlet er de et godt mål på risiko for dysleksi. 

 
 

 Figur 11. Histogram over barnas dysleksirisiko. 

 

Figuren viser summen av variabelen dysleksirisiko. 4 av barna har et resultat som ligger under 

1 standardavvik under gjennomsnittet. Dette er barn som er i risiko for dysleksi. 

4.1.1.5 Summen av alle variablene 

 

Figur 12. Histogram over summen av alle variablene for hvert enkelt barn. 

Figuren viser summen av alle variablene i datamaterialet og derav det totale resultatet til hvert 

enkelt barn. 3 av barna skårer under et standardavvik fra gjennomsnittet. Disse barna er i 

risiko for dysleksi. 
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4.2 Bivariate korrelasjoner 

En korrelasjon viser om det er samvariasjon mellom to variabler.. Et resultat betegnes som 

signifikant om det er liten sannsynlighet for at resultatene har oppstått tilfeldig. Vanlig brukte 

signifikansnivå i forskning er 0,05 (5%) og 0,01 (1%) (Løvås, 2004). En korrelasjon mellom 2 

målte variabler kan variere fra +1 til -1. Når størrelsen på tallet nærmer seg +1 og -1 sier vi at 

korrelasjonen er sterkt positiv eller sterkt negativt. En korrelasjon på 0 viser ingen 

samvariasjon (Befring, 2010). Korrelasjoner betegnes ofte som svake, moderate eller sterke, 

der en korrelasjon på 0,15 er svak, 0,35 er moderat og en på 0,55 er høy (De Vaus, 2014). 

I denne oppgaven er Pearsonskorrelasjonskoeffisient (r) brukt for å vise samvariasjonen 

mellom de ulike variablene. 

4.2.1 Korrelasjoner i lærervurderingene 

Tabell 3. Korrelasjoner i lærervurderingene. 

 Kjønn1 FR1 BLK-sum FB-sum Selvregulering Språk-sum 

Kjønn1  -      

FR1  ,259 -     

BLK-sum  -,127 -,084 -    

FB-sum  -,180 -,233 ,707** -   

Selvregulering   -,466** -,474** ,449* ,620** -  

Språkferdighet sum  -,311 -,430* ,531** ,663** ,761** - 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabell 3 viser særs høy sammenheng mellom lærernes vurdering av barns selvregulering og 

språkferdighet, (r=,76 p er mindre enn 0.01). Videre ser man at skåren på den ene testen 

forklarer 58% av skåren på den andre (r2 = 0,762 × 0,762= 0,58 = 58%) og lærernes vurdering 

av barns språk og selvregulering (r=,71 p er mindre enn 0,01) med en overlapp mellom 

testskårene på 50%. 

Den svakeste korrelasjonen finner vi mellom selvregulering og BLK med en styrke på 0,449, 

og overlapp mellom testresultatene på 20%. 
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Gutter skårer signifikant lavere på selvregulering sammenlignet med jenter. Det er derimot 

ingen sammenheng mellom kjønn og BLK; FB; RAN eller språkferdighet. 

4.2.2 Korrelasjoner i testresultatene til barna 

Tabell 4. Korrelasjoner i barnas testresultater. 

 FB-sum Morfologi 

RAN farger 

og objekter 

RAN tall og 

bokstaver 

Ordavkoding 

sum 

BLK-

sum FR1 Kjønn1 

FB-sum  -        

Morfologi  ,347 -       

RAN farger og 

objekter 

 ,484** ,143 -      

RAN tall og 

bokstaver 

 ,700** ,441* ,618** -     

Ordavkoding 

sum 

 ,481** ,392* ,552** ,520** -    

BLK-sum  ,698** ,462* ,515** ,728** ,642** -   

FR1  -,274 -,160 ,032 -,057 -,149 -,152 -  

Kjønn1  ,005 -,246 ,308 -,054 -,202 -,163 ,259 - 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabell 4 presenterer sammenhengen (pearsons r) mellom de ulike testresultatene til barna. 

Resultatet i dette utvalget viser at kjønn og familierisiko er urelatert blant de 30 

testdeltakerne, det samme med morfologi og FB og RAN for farger og objekter og morfologi. 

Mange av målene er signifikante på 0.01. Dette betyr at det er 99% sikkerhet for at 

sammenhengene ikke skyldes tilfeldigheter. Sterkest korrelasjoner finner vi mellom BLK og 

RAN for tall og bokstaver med en verdi på 0,728 og samvariasjon på 53%. RAN for tall og 

bokstaver og FB har en korrelasjonsverdi på 0,700 og BLK og FB har korrelasjonsverdi 

0,698, testskårene overlapper hverandre med 49%. Dette betyr at kjerneprediktorene BLK + 

RAN (tall og bokstaver) + FB korrelerer godt med hverandre i elev-testene. 

Lavest sammenheng er det å finne i korrelasjonene mellom avkoding av ord og morfologi, 

RAN for tall og bokstaver og morfologi og Avkoding av ord og FB. 

 



58 

 

4.2.3 Korrelasjon mellom BLK og FB i lærervurdering og barnas 

testresultater 

Tabell 5. Korrelasjon mellom BLK i lærervurdering og barnas testresultat. 

Variabler 

BLK-sum 

testresultat 

BLK- sum 

Lærervurdering 

FB-sum 

testresultat 

FB – sum 

lærervurdering 

BLK-sum 

testresultat 

 -    

BLK-sum 

Lærervurdering 

 ,807** -   

FB-sum 

testresultat 

 ,698** ,715** -  

FB – sum 

lærervurdering 

 ,621** ,707** ,662** - 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabell 5 viser Pearson korrelasjoner mellom BLK og FB av lærervurdering og barnas 

testresultat. Alle målene er signifikante på 0.01 og har et sterkt korrelasjonsnivå. BLK i 

lærervurderingene og kartleggingsresultatene har en styrke på 0,807 og regnes som svært høy 

og overlappende med 65%. Korrelasjonen mellom FB i lærevurderingene og 

kartleggingsresultatene er noe lavere med en verdi på 0,662 og skåren på den ene testen 

forklarer 44% av skåren på den andre testen. 

Styrken på korrelasjonen mellom lærervurdert FB og barnas testresultat på BLK er på 0,621 

og styrken på korrelasjonen på lærervurdert FB og Lærervurdert BLK er 0,707 – henholdsvis 

forklarer dette en overlapp i testene på 39% og 50%. 

Sammenhengen mellom FB og BLK i lærervurderingene viser en korrelasjon på 0,715 og 

skårene på testene er 0,51% overlappende. Sammenhengen mellom FB og BLK innad blant 

barna er noe lavere, men med en god korrelasjon på 0,698 (49% overlapp). 

4.3 Forskjeller i dysleksi mellom kjønn og familierisiko 

Independent sample t-test ble benyttet for å studere om gjennomsnittsverdien av dysleksi var 

signifikant forskjellig mellom kjønn og tilhørighet i risikofamilie. Dysleksi ble målt som en 

index over tre variabler: RAN, BLK, og FB. Dette er et mål på dysleksi som også har blitt 

brukt i teoridelen. 
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Tabell 6. Forskjeller i dysleksi mellom kjønn og familierisiko. 

  N Gjennomsnitt SD T (df) p-value* 

Kjønn  Jenter 16 112.56 27.96 -.274 (28) .786 

  Gutter 14 115.21 24.63   

Risiko  Ikke dysleksi i familien 19 116.68 26.98 .792 (28) .435 

  Dysleksi i familien 11 108.81 24.77   

N=30,  T (df) = degrees of freedom, p-value for t-test (2 halet). 

Tabell 6 viser at jentene har en dysleksiskåre som er noe lavere enn guttenes. T-test viste 

imidlertid at det ikke er signifikant forskjell i gjennomsnittsverdien mellom gutter og jenter 

(p=.786). 

Av tabellen kan man også lese at barn med risiko for dysleksi har en lavere testskåre enn barn 

fra familier uten oppgitt risiko. Forskjellen i dette utvalget var allikevel ikke signifikant i dette 

utvalget (p= .435). 

4.4 Multippel regresjonsanalyse 

Multippel henviser til flere prediktorer/forklaringsvariabler (Midtbø, 2007), og i denne 

analysen var prediktorene: familierisiko, kjønn, morfologi og språkferdigheter. Varians måler 

den underliggende variasjonen i en statistisk fordeling, jo større tall desto større er 

spredningen rundt gjennomsnittet (Midtbø, 2007).  

Tabell 7. Multippel regresjon som predikerer barnas testskårer på RAN, BLK og FB. 

Prediktorer b SE β t p 

Kjønn  12.48 9.50 .24 1.31 .201 

Familierisiko  -.73 10.20 -.01 -.07 .943 

Morfologi 

(testresultat) 

 2.25 1.18 .35 1.91 .067 

Språkferdigheter 

(lærervurdert) 

 4.37 2.64 .33 1.66 .110 

N=30, SE=standarderror, b=ustandardisert beta, β=standardisert coefficients beta. 

Model summary i statistikk viser at prediktorene som en gruppe, til sammen forklarte 26,5% 

av variansen i testskåren. Modellen er imidlertid ikke signifikant (F (4,25) = 2,26, p < .092), 

men dette resultatet må tolkes i lys av at utvalget er lite.  
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Tabell 7 viser resultatet for hver av prediktorene, og hvorvidt mengden forklart unik varians 

av testskåre er statistisk signifikant. Resultatene viser at verken kjønn, familierisiko eller 

språkferdighetene predikerer unik varians i testskåren. At kjønn og familierisiko ikke 

predikerer unik varians i testskåren er ikke uventet, da begge var ukorrelerte med testskåren. 

Den prediktoren som forklarer mest unik varians er morfologi, da denne er nærmest et 

signifikant resultat. Standardisert beta coefficient (β) sammenligner styrken på effekten av 

hver individuell uavhengige variabel til den avhengige variabelen. Desto høyere verdi på β, jo 

sterkere er effekten (Field, 2013). 

Beta er positiv som indikerer at høyere morfologiskåre er assosiert med en høyere skåre på 

BLK, RAN og FB. Det samme gjelder for språkferdigheter og kjønn, mens familierisiko er 

assosiert med lavere skåre (denne er negativ). 

Både morfologi og språkferdigheter har relativt sterk β. Hvert standardavvik på morfologi og 

språkferdigheter er assosiert med en økning på .35 og .33 i testskåre (BLK, RAN av FB). 

Inspeksjon av korrelasjoner viser at morfologi og språkferdigheter er noe korrelerte (r =.28), 

noe som kan bidra til at p-verdien for morfologi ikke ble under ,05. Det er derfor interessant å 

se på om morfologi forklarer unik varians av testskåre når den samme testen blir tatt uten 

språkferdigheter. 

Tabell 8. Multippel regresjon som predikerer dysleksi. 

Prediktorer b SE β t p 

Kjønn  9.52 9.63 .19 .99 .332 

Familierisiko  -6.96 9.80 -.13 -.71 .484 

Morfologi 

(testresultat) 

 2.64 1.19 .41 2.21 .036** 

N=30, SE = standarderror, b = ustandarisert beta, β = Standardisert coeffiecient beta. 

Resultatene viser at i modellen, uten språkferdigheter, forklarer morfologi en unik  

mengdevarians i testskåren (p<.50). For hvert standardavvik i morfologi er det assosiert en  

økning med .41 i testskåre. 
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5. Diskusjon 

Med utgangspunkt i problemstillingen; Hvordan kan testbatteriet TORD bidra til å identifisere 

barn med risiko for å utvikle dysleksi? – var forskerspørsmålene i denne oppgaven å finne 

svar på: 1. Er det samsvar mellom førskolelærers vurdering og barnets testresultater på 

bokstavlyd-kunnskap og fonembevissthet? 2. Hvordan er testskåren til barna med 

familierisiko i forhold til de andre barna i utvalget? 3. Hvordan skårer gutter og jenter i 

forhold til hverandre? 

Aspekter ved dysleksi ble målt med kartleggingsverktøyet TORD, som består av to sett 

metoder; et spørreskjema for førskolelærere og kartleggingstester av barna.  

5.1 Empiriske funn 

Resultatene viser at kjerneprediktorene utgjør de viktigste målene for å oppdage barna som er 

i risiko for å utvikle dysleksi, men andre markører kan også være sentrale. Familierisiko, 

språkutvikling, morfologisk kompetanse, språkferdighet og selvreguleringsferdigheter kan 

fungere som beskyttende eller opprettholdende faktorer hos barnet. Funnene har bred støtte i 

forskning der screeningbatterier er brukt i en kombinasjon av tester og vurderingsskalaer 

(Dilnot et al., 2017; Klinkenberg, 2017b; Torgesen et al., 2010).  

Først vil sentrale funn i enkeltvariablene bli presentert. Deretter diskuteres resultatene for 

forskningsspørsmålene i lys av tidligere gjennomgått teori. 

5.1.1 Sentrale funn enkeltvariabler 

Både lærervurdert BLK og BLK testresultat hadde en positiv skjevhet som kan tyde på at 

oppgavene var litt for vanskelige for barna. Dette kan forstås med bakgrunn i at barna i 

undersøkelsen ennå ikke har startet på skolen og derfor ikke har gjennomgått opplæring i 

bokstavkunnskap. Det er derfor ikke forventet at de skal inneha denne kunnskapen ennå. På 

den annen side kan en lavere kurtosis på BLK-lærervurdert tyde på at de summerte itemsene i 

denne variabelen ikke klarte å oppfatte forskjellene barna imellom like godt som de konkrete 

testene summert sammen – BLK-testresultater.  
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Variabelen for FB-testresultat hadde en viss takeffekt, noe som kan forklares med at mange 

av barna skåret høyt på testene og sannsynligvis var de litt for lette. På FB-lærervurdert var 

kurtosis noe høyere som kan forstås ut i fra at mange av barna ble vurdert til å ligge i 

nærheten av eller noe høyere enn hva som er forventet gjennomsnittlig ferdighet i 

fonembevissthet i forhold til alder. 

I variablene for RAN er det tydelig forskjell i barnas resultater på RAN for tall og bokstaver 

og RAN for farger og objekter. Mange skåret nært opptil gjennomsnittet eller bedre enn 

gjennomsnittet på RAN for farger og objekter. Dette kan tyde på at testene var enkle å 

gjennomføre for de fleste barna. Det var mulig å oppnå like stor poengskåre på testen i RAN 

for tall og bokstaver, men her ble gjennomsnittsskåren lavere og med et dobbelt så stort 

standardavvik. Dette kan på samme måte som for BLK forklares med at barn i førskolealder 

ikke har lært seg tall og bokstaver ennå, mens farger og figurer er kjent for barna og derfor 

lettere å benevne hurtig ved tidtaking. 

Størst takeffekt var det i testentresultatet på FB og RAN og størst gulveffekt i BLK.  Når man 

summerte BLK, FB og RAN til en variabel; variabelen dysleksirisiko, fikk man et samlet godt 

mål for risiko på dysleksi. Variablene ble summert på bakgrunn av forskning som viser at 

samlet utgjør de de fonologiske førlesingsferdighetene barnet må ha for å kunne avkode, stave 

og få flyt i lesingen (Caravolas et al., 2012; Snowling, 2013; Snowling & Hulme, 2015; 

Thompson et al., 2015).  

Variabelen for ordavkodingstesten var avvikende i skjevhet fra de andre variablene da den 

viste seg å være svært høyreskjev med en positiv verdi på 2,5. Dette tyder på at testen har 

gulveffekt, noe som oppstår når man ikke kan oppfatte forskjeller eller forsøkspersonen ikke 

kan få tilstrekkelig lave nok poeng. Dette indikerer at testen mest sannsynlig var for vanskelig 

for de fleste barna, og dermed har mange kommet i den nedre fordelingen. Kurtioseverdien på 

5,35 beskrives i litteraturen som en «eksess kurtiose» (De Vaus, 2014), der det er stor 

sannsynlighet for at ekstreme verdier inntreffer. Resultatene kan forstås med bakgrunn i at 

barn i denne aldersgruppen normalt sett ikke har knekt lesekoden. 

Resultatet av den lærervurderte språkutviklingen viser at de fleste barna er i nærheten av eller 

over hva som er forventet ferdighet for aldersgruppen. Førskolelærerne uttalte selv at de 

opplevde at førskolebarna i dette årskullet jevnt over hadde gode språkferdigheter. Resultatet 
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på variabelen artikulasjon støttes også av førskolelærernes opplevelse av at svært få slet med 

artikulasjonsvansker utover de vanlige aldersadekvate vanskene med r, s, sj/skj/kj.  

Den lærervurderte variabelen språkferdighet er samleskåren for barnets ordforråd, reseptive 

og ekspressive språk og er av interesse for barnet skåre da barn med dysleksi ofte tidlig i livet 

har forsinkelser og svakheter i de bredere språkfunksjonene (Snowling & Melby-Lervag, 

2016). Denne variabelen gir støtte til førskolelærers høye vurdering av barnas språkutvikling 

da de aller fleste barna skåres til å ligge på eller over gjennomsnittet. Barna viser med andre 

ord at de ikke bare kan ta i bruk språket rent teknisk, men at de også har forståelse for 

innholdet i det som blir sagt og kan selv formidle eget budskap til andre. 

 

I variabelen morfologi viste resultatene stor spredning i barnas ferdigheter, og det kan stilles 

spørsmål til hva denne testen egentlig måler ved bruk i førskolealder. Resultatene kan 

indikere at enten så forstår barna hvordan de skal avlede et substantiv fra et verb eller så 

forstår de det ikke. Fordelingen til denne variabelen er noe flat med en kurtiose på -1,8.  

 Enkelte av barna sleit med å forstå hva testansvarlig ville at de skulle svare på når de skulle 

fullføre setninger som ble lest opp ved å avlede ett substantiv fra et verb. Løpe skulle bli til 

løper, synge til sanger, fly til flyver osv. Flere av barna forsto ikke forventningen i oppgaven 

og ville heller vise at de kunne vanskelige ord som kunne avledes fra selve innholdet i verbet. 

På denne måten ble fly til svaret pilot, synge til rockestjerne og male til kunstner.   

 

Det bør også vurderes om enkelte ord er for «gammeldagse» til å bli benyttet i en 

morfologitest for dagens 5-6 åringer. Kan man forvente at barn forstår ord som smed, 

skurefille og billettør? Disse betraktningene kan kanskje danne en forståelse av hvorfor det 

ble så stor spredning i resultatene på morfologitesten og at testen muligens bør omformuleres 

dersom den skal bidra til oppdagelse av de som er i risiko. Det er sentralt at vi får målt barnets 

evne til avledning og bøyning da dette er den høyere språkferdigheten som barn med dysleksi 

har vist seg å være aller svakest på (Peterson & Pennington, 2012). 

 

Totalt sett viser resultatene at barna i utvalget har gode førlesingsferdigheter i april siste året i 

barnehagen. I oppsummeringen av testresultatene ble det gjort en summering av 

dysleksirisiko på bakgrunn av resultatene på BLK, FB og RAN der 4 av barna kom i gruppen 

for barn med risiko for å utvikle dysleksi. Når vi så på det totale resultatet til hvert enkelt 

barn; testresultater + lærervurderinger, kom 4 barn i risikogruppe. Via elevkodene kan man 
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lese at det er de 2 samme barna som skårer dårligst i begge kategorier. Det barnet som skårer 

3 lavest på variabelen dysleksirisiko skårer 5 lavest når alle variablene summeres, og barnet 

som skårer 4 lavest på dysleksirisiko variabelen skårer 4 lavest når alle variablene er 

summert.  

Alle disse barna er i risiko for å utvikle dysleksi og tiltak bør iverksettes. Det bør også 

vurderes om noen av barna har vansker av en slik grad at det er nødvendig med videre 

kartlegging. 

5.1.2 Sentrale funn i korrelasjoner mellom variabler 

Resultatene viste svært høy sammenheng mellom språkferdighet og selvregulering med en 

sterk overlapp på 50%, noe som tyder på at høy selvregulering er assosiert med høye 

språkferdigheter. Svakest samsvar var det mellom selvregulering og bokstav-lydkunnskap.   

 Den høye sammenhengen mellom språkferdighet og selvregulering er interessant da tidligere 

forskning har vist høy komorbiditeten mellom barn med dysleksi, språkvansker og ADHD 

(Germanò et al., 2010; Snowling & Hulme, 2015). Studier viser at ca. 40% av barna med 

ADHD utvikler en grad av dysleksi, og språkvansker som vedvarer til skolestart utgjør i seg 

selv en stor risiko for dysleksi (Thompson et al., 2015). Det er sentralt å merke seg de barna 

som skårer spesielt lavt på denne testen (i denne studien 4 barn) da vi kjenner til at 

oppmerksomhets- og impulskontrollvansker og evnen til å uttrykke seg selv eller fange opp 

hva som blir sagt sammen med motoriske ferdigheter og motivasjon bidrar til å 

fremme/hemme skolelæring generelt og leseutviklingen spesielt (Klinkenberg, 2018; 

Thompson et al., 2015). Resultatene i studien underbygger således denne teorien ved at det 

ble funnet en sterk korrelasjon dysleksi, språkvansker og ADHD. 

Resultatene for barnas testresultater viste også en høy signifikant korrelasjon mellom BLK og 

RAN for tall og bokstaver samt mellom FB og RAN for tall og bokstaver. Dette styrker 

ytterligere teorien om at dette er de 3 sikreste markørene vi må kartlegge for å predikere 

dysleksi i førskolealder (Lervåg et al., 2009). Testene kan imidlertid være noe overlappende 

og det bør vurderes om alle testene trenger å inngå i det totale testbatteriet TORD.  

En høy skåre på morfologi og språk ble assosiert med høy skåre på BLK, FB og RAN. Dette 

viser at morfologi i seg selv, slik det er beskrevet i teorien, er av avgjørende betydning for 
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barnets avkodingsferdighet (Peterson & Pennington, 2012) og en sentral faktor å få målt når 

vi skal vurdere barnets risiko. 

Videre samsvar mellom variabler i resultatene blir vurdert ved diskusjon av 

forskerspørsmålene. 

5.1.3 Hvordan samsvarer førskolelærers vurdering og barnets testresultat 

på bokstav-lydkunnskap og fonembevissthet? 

Bokstav-lydkunnskap (BLK) og fonembevissthet (FB) er de sterkeste fonologiske markørene 

for å predikere dysleksi (Melby-Lervag et al., 2012) da de samlet danner grunnlaget for 

avkodingsferdigheten(Caravolas et al., 2012; Melby-Lervag et al., 2012) som sammen med 

forståelse gir barnets samlede leseferdighet (Hoover & Gough, 1990).  

Det er et stort samsvar mellom BLK i testresultatene og i lærervurderingene og de er til dels 

overlappende. Resultatene viser en høy signifikant korrelasjon der r >.50 (Kleven et al., 

2011). Et spørsmål som naturlig reiser seg på bakgrunn av resultatene er om det er nødvendig 

at barna gjennomfører egne tester i BLK eller om resultatet fra lærervurderingen predikerer 

godt nok? Begge variablene hadde en svak positiv skjevhet, men spredningen i målt ferdighet 

var stor. 

Forskning har vist at lærervurderinger av BLK er veldig valide (Klinkenberg, 2017b) og trolig 

gir disse et godt nok svar på  barnets BLK da de både måler om barnet kjenner bokstavens 

lyd, de kan peke ut og skrive bokstavene. Dersom man ønsker et tillegg til lærervurderingen 

bør det muligens holde at barna gjennomfører en av bokstavlydtestene. På den annen side er 

de litt ulike i utforming og kan utfylle hverandre. Kanskje er det mest hensiktsmessig at man i 

førskolealder kun benytte lærervurdering og at man i 1.klasse legger til de 2 andre testene da 

elevene har startet opplæring i bokstavene. Denne tanken styrkes ytterligere av at det i tillegg 

til godt samsvar i testene mellom elevresultater og lærervurdering er god korrelasjon innad 

mellom de tre spørsmålene i BLK i lærervurderingene.  

I oppgaven har det tidligere blitt nevnt at Torgersen et al (2010) mener det er lurt å starte 

utvelgelsen av hvem som er i risiko for å utvikle dysleksi med å plukke ut de 35% som skårer 

svakest på BLK for deretter å teste de videre i FB og RAN. En ulempe ved en slik utvelgelse i 

førskolealder er at mange av barna ennå ikke har blitt presentert for bokstavene på en 

strukturert og innøvende måte, og man må derfor stille spørsmål til om BLK i det hele tatt kan 
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måles ved tester i 5-6 års alder som videre grunnlag for å vurdere risiko. For de som ikke har 

kunnskap om bokstavene må det tas med i betraktning at mange oppgaver i noe man ikke har 

ferdigheter i kan gi en opplevelse av å prestere lavt og gi manglende motivasjon til å fortsette 

testsituasjonen. Lærervurderingen har god verdi da den vurderer barnets BLK i forhold til hva 

som er forventet i forhold til alder. 

Korrelasjonen i testresultatene til barna og lærervurderingene i fonembevissthet er noe 

svakere (r= ,67) og her vil det derfor være lurt å gjennomføre både lærervurdering og test. 

Ved å studere innholdet i testene ser man at det er ulike tester og at det ikke er lett å 

generalisere fra den ene til den andre. Det kan også forklare den lavere korrelasjonen her.  

Testene som målte FB viste seg å være noe enkle og resultatet hadde en tendens til takeffekt. 

Lærervurderingen viste også at de fleste ble vurdert til å ligge på hva som er forventet 

gjennomsnitt eller over. Trolig kunne man bearbeidet oppgavene i FB til å ha en litt mer 

stigende vanskegrad eller inneha elementer som skiller elevenes ferdigheter bedre fra 

hverandre. På den annen side er ikke målet å skille mellom de som har gode ferdigheter, da 

det er barna som ikke mestrer den grunnleggende ferdighetene i å gjengi, isolere og 

manipulere språklydene testene i FB skal fange opp. Svak fonembevissthet er i seg selv en 

mektig prediktor og tegn på dysleksirisiko (Peterson & Pennington, 2012), at det er flere ulike 

tester i FB gjør at man kan hente ut kunnskap om hvilke enkeltelementer i fonembevisstheten 

barnet ikke mestrer eller om det er manglende grunnlag for fonembevissthet generelt. Dette 

danner et godt grunnlag for å iverksette mest mulig hensiktsmessige tiltak. 

5.1.4 Hvordan er testskåren til barna med familierisiko i forhold til andre 

barn i utvalget? 

Resultatene viste at barn med familierisiko for dysleksi har en lavere total skåre enn barn fra 

familier uten oppgitt risiko. Dette gjenspeiler et forventet resultat om at barn med arvelig 

disposisjon har større risiko for å få dysleksi enn andre barn (Helland & Morken, 2016; 

Lyytinen et al., 2015; Snowling & Melby-Lervag, 2016). Forskjellen i dette utvalget var 

allikevel ikke signifikant (p = .435).  

At man ikke har et statistisk signifikant resultat betyr ikke nødvendigvis et manglende 

årsaksforhold (Jacobsen, 2005). Hvorvidt man får et statistisk signifikant resultat er blant 

annet avhengig av størrelsen på utvalget. Hadde utvalget vært større er det høyere 
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sannsynlighet for at man hadde fått et signifikant resultat, for desto større utvalg man har jo 

mindre må den statistiske forskjellen være for at resultatet skal bli statistisk signifikant. (De 

Vaus, 2014). Når resultatene sammenfattes med resten av data som utgjør TORD studien, vil 

data bli mindre sensitivt og resultatene mer troverdige. 

 Når man måler dysleksi som en samlet sum over de 3 variablene RAN, BLK og FB kan man 

av tabell 7 i resultatdelen se at familierisiko ikke predikerer unik varians i testskåren. Dette er 

ikke uventet, da familierisiko var ukorrelert med morfologi og språkferdigheter. 

Inspeksjon av datamaterialet viste at over alle variablene summert var det 5 barn med en 

totalskåre på under 180 poeng, 1 SD fra normalen. Av disse 5 barna har 3 barn en oppgitt 

familierisiko. Gjennomsnittet for variabelen med de summerte variablene var en skåre på 220 

poeng, der 6 av barna med familierisiko er skåret under dette gjennomsnittet. Disse funnene 

gjenspeiler studier av barn som er arvelig disponert for dysleksi, da disse viser at nær 50% 

utvikler dysleksi når en av foreldrene har dysleksi (Snowling & Melby-Lervag, 2016). Dette 

er den risikofaktoren vi tidligst kan oppdage, da den er genetisk og ligger disponibelt i barnet 

rent biologisk.  

Det er viktig å påpeke at foreldrenes informasjon om familierisiko for dysleksi ikke sier noe 

om graden av vansken de opplever. Trolig kan man bedre predikasjonene om et barn med 

familierisiko utvikler dysleksi eller ikke ved at det også vurderes forholdet mellom graden av 

foreldrenes dysleksi og barnets tidlige bokstavlæring. 

Enkelte forskere har hevdet at man bør utføre hjernescanning av barn med kjent risiko for å 

utvikle dysleksi. Det viser seg at hjerneaktiviteten i cortex i venstre hemisfære hos disse barna 

har lavere aktivitet i denne delen av hjernen enn barn som ikke utvikler dysleksi (Snowling & 

Hulme, 2015). Allerede i spedbarnsalder har forskning funnet avvikende respons på 

språkstimuli i hjernen hos barn med familierisiko (Lyytinen et al., 2015). I praksis er nok ikke 

dette realistiske tiltak å iverksette på bakgrunn av familierisiko, da de er svært omfattende og 

ressurskrevende. Muligens vil vi allikevel om noen år kunne sjekke barnets genetikk godt nok 

til å kunne avdekke dysleksi via blodprøver (Grigorenko et al., 1997), og muligens vil det bli 

økt fokus på beskyttende faktorer som  kosthold og tilførsel av omega 3 fettsyrer (Richardson 

et al., 2000).  
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Foreldre av disse barna og barnehagen bør tidlig jobbe bevisst og målrettet med å skape et 

godt språkmiljø rundt disse barna i leik og hverdagsaktiviteter, da miljøet kan være av 

avgjørende betydning for omfanget av barnets vansker. Sosiokulturell tilhørighet og barnets 

hjemmemiljø er av avgjørende betydning for disse barnas språklige utvikling (Ozernov-

Palchik & Gaab, 2016). 

5.1.5 Hvordan skårer gutter og jenter i forhold til hverandre? 

Tabell 6 viser forskjeller i dysleksimarkørene mellom kjønn og familierisiko. Som tabellen 

viser var det 16 jenter og 14 gutter, samt at 11 hadde en familierisiko for å utvikle dysleksi. 

Resultatene viser ingen sammenheng mellom kjønn og BLK, FB eller språkferdighet, som 

også reflekterer ingen sammenheng mellom kjønn og testresultatene i korrelasjonene i barnas 

testresultater i tabell 4.  

Resultatene reflekterer trolig at utvalget er lite (N=30), og det er ikke sikkert at utvalget 

representerer populasjonen av barn i førskolealder. Men som påpekt i teorien er heller ikke 

forskerne samstemte i om kjønn er relevant når vi vurderer risiko for dysleksi. Helland viser 

til et forhold på 1-3, med stor overvekt av gutter som utvikler dysleksi, men dette samsvarer 

ikke med funn som ble gjort i Connecticut Longitudinal study (Pugh et al., 2001) eller i «Ut 

med språket» (T. Helland et al., 2011)  der de i liket med resultatene av kartleggingen i TORD 

ikke fant noen merkbare kjønnsforskjeller. Forklaringen kan ligge i at gutter får større 

oppmerksomhet i forhold til sine vansker enn jenter og/eller at jenter generelt sett er flinkere 

til å skjule sine vansker? Totalt sett blir flere gutter enn jenter meldt til utredning i Norge og 

det har ved mange anledninger blitt påstått at gutter pådrar seg lærerens oppmerksomhet mer 

enn det jenter gjør (Helland, 2012). Kanskje er det slik at man på bakgrunn av kjønn har ulikt 

reaksjonsmønster, og at gutter reagerer mer synlig. 

Det er verdt å merke seg at guttene skårer signifikant lavere enn jenter på selvregulering, (r 

=,47 p ≤0.01), noe som tyder på at selvregulering i seg selv er assosiert med kjønn. Skåren på 

den ene testen forklarer 22% av skåren på den andre (r2 = 0,47 x 0,47= 0,22 = 22%). En mulig 

årsaksforklaring er at gutter er mer umodne enn jenter i denne aldersgruppen når det kommer 

til motorisk kontroll, hyperaktivitet-impulsivitet og oppmerksomhet. Det er også flere gutter 

enn jenter i barnehagealder som diagnostiseres med ADHD som har en sterk komorbiditet til 

dysleksi (Thompson et al., 2015), forholdstallet mellom jenter og gutter i denne alderen er 4:1 

(Helsedirektoratet, 2018). I nyere studier har vi blitt gjort oppmerksomme på at forskerne vier 
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spesielt fokus på om RAN kan være en delt risikofaktor mellom dysleksi og ADHD, da begge 

er knyttet opp til genetiske faktorer som kan medføre nedsatt kognitivt tempo (Germanò et al., 

2010; Snowling & Hulme, 2015). 

På den annen side hevder forskere at gutter og jenter får ulik oppfølging av foreldre og 

barnehageansatte når det gjelder selvreguleringsferdigheter og at ikke ulik modning kan 

forklare alt. Det viser det seg at jenter er generelt sett bedre til å regulere seg selv enn gutter 

(Størksen, Ellingsen, Wanless & McClelland, 2015). Mulige forklaringsårsaker til dette kan 

handle om at gutter ikke får den stimuleringen som trengs, jenter er mer med de voksne på 

arenaer som krever selvreguleringsferdigheter og at jenter leiker mer rolleleik (Størksen et al., 

2015).  

5.1.6 Styrker og svakheter ved kartleggingen 

Resultatene må tolkes i lys av undersøkelsens styrker og svakheter. Verktøyet TORD er 

fortsatt i en normeringsprosess og prosjektansvarlige ønsker å gjøre kartleggingen mest mulig 

hensiktsmessig for bruk i førskolen. 

Det er en styrke at kartleggingen med TORD er utført med utgangspunkt i 2 

ulikevurderingsformer:  ipsativ vurdering, viser det eksakte resultatet barnet har pr nå –  mens 

lærernes normative vurdering sammenligner barnets ferdigheter i forhold til de andre 

jevnaldrende barna i gruppen (Kleven et al., 2011). De fleste nyere testbatterier som er 

utviklet for oppdagelse av dysleksi er kombinasjoner av tester og vurderingsskalaer, da 

modeller av testbatterier som er sammensatt av flere mål predikerer best (Thompson et al., 

2015).  

Alle screeningbatterier fører til noe feilklassifisering (De Vaus, 2014), noe som også gjelder 

TORD. Det innebærer at vi kan ha oversett noen som faktisk er i risiko for dysleksi, og noen 

av barna som oppfattes som risikobarn kan senere utvikle normale avkodings- og 

staveferdigheter. Dette blir en vurdering mellom for lav sensitivitet og overidentifisering 

(Christophersen, 2013), som kan medføre at flere barn enn de som er i risiko kan havne i 

risikogruppen og vi kan overse enkelte barn som burde vært oppdaget med risiko. Ingen barn 

vil imidlertid ta skade av å delta i tiltak som gir støtte til økt førlesningsferdighet. At TORD 

følger barna longitudinelt gjennom 3 år gjør at man får flere måletidspunkt som styrker 
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sensitiviteten og spesifisiteten i TORD, og kan oppdage barn som ikke ble fanget opp i 

førskolealder i tidlig skolealder. 

 Alle instrumentene hadde god Cronbach alpha (-BLK, ordavkoding) noe som viser at testene 

hadde god reliabilitet. Også målet på dysleksi viste god reliabilitet. Oppsummert kan man si at 

kartleggingen i TORD kartlegger dysleksi på bakgrunn av gode markører som det er god 

evidens for å bruke i et kartleggingsverktøy (Dilnot et al., 2017; Klinkenberg, 2017b; 

Torgesen et al., 2010).  

En svakhet ved denne studien er at man benytter er tverrsnittdata med bare ett måletidspunkt. 

Dette reflekterer begrensninger i tid på denne oppgaven. Ved å reteste barna i 1. og 2. klasse 

vil man kunne følge barnas utvikling inn i begynneropplæringen i lesing og skriving 

Utvalgsstørrelsen setter visse begrensninger til hvor stor vekt vi kan legge på resultatene 

(Befring, 2010; De Vaus, 2014). Det er derfor viktig å påpeke at resultatene i denne 

undersøkelsen inngår som del av et større utvalg. Skjeve fordelinger, svekkede 

sammenhenger og signifikansnivå øker kravet til utvalgsstørrelsen (Christophersen, 2013). En 

styrke i utvalget i utprøvingen av TORD er at vi har fått innhentet resultater på alle 

måleinstrumentene fra alle respondentene. Det var heller ingen motvilje til å delta, noe som 

gjør at man kan være optimistisk i forhold til senere innhenting av samme type data. 

Enkelte resultater viser gulv- takeffekt. På tester der samtlige får høye poeng kan man i 

realiteten ikke sammenligne deltakerne. Når mange får lave resultater kan det tyde på at 

testene er for enkle. På den annen side er det viktig å påpeke at TORD ikke har til hensikt å 

skille mellom de som har gode ferdigheter, men skal avdekke de som er i risiko.  

Det er også sentralt å fange opp hva barna som er i risiko for å utvikle dysleksi er sterke på, 

da dette kan utgjøre beskyttende faktorer (Klinkenberg, 2017b). Slik sett er det en styrke at de 

2 viktigste kjerneprediktorene; bokstav-lydkunnskap og barnets fonembevissthet blir vurdert 

både ipsativt og normativt. 

Man bør vurdere omfanget av antall tester som tas i bruk i førskolealder blant annet for å ikke 

overbelaste barna. Likevel er det viktig å fange opp det som er nødvendig for å predikere 

dysleksi i denne alderen. BLK prøvene, RAN for tall og bokstaver og ordavkodingstesten bør 

vurderes om skal være med i testingen av førskolebarn da de måler kunnskap vi ikke kan 

forvente at barnet skal inneha i denne alderen og derav ikke kan inngå som forventede 
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førlesningsferdigheter barnet må ha for å oppnå en god leseferdighet. I testen som måler 

morfologi stilles det også spørsmål til om testen kunne vært utarbeidet på en mer 

hensiktsmessig måte. Det var vanskelig for barna å oppfatte hva som var forventet respons på 

instruksjonen og enkelte ord var ord som ikke inngår i et vanlig vokabular. Testen i 

fonembevissthet setter krav til at barna forstår overordnede begrep som først/sist. I 

instruksjonen bør det nevnes at dette kan forklares/illustreres/konkretiseres for å gi barnet en 

bedre mulighet til å mestre oppgaven. 

På den annen side var testbatteriet lett å administrere og det var gode instruksjoner i manualen 

med øvingsoppgaver til hvordan de enkelte målingene skulle gjennomføres i praksis. Det er 

positivt at kartleggingsverktøyet er tenkt som et screeningsverktøy som kan tas i bruk av 

førskolelærer/lærer. På denne måten kan man raskere komme i gang med hensiktsmessige 

tiltak og se om barnet responderer på intervensjon. Respons på intensjon nevnes i flere studier 

som en viktig indikator på om barnet vil utvikle dysleksi (Catts et al., 2016). 

Videre bør det vurderes om det bør lages en digital versjon av verktøyet, da man vil slippe 

mye manuelt arbeid med kopiering, oppgavehefter med avkryssing, plansjer av RAN 

oppgaver, summering og kontroll av resultater. Dette vil være tidsbesparende både i 

planlegging, gjennomføring og oppsummering av resultatene. Mange verktøy er i dag 

tilgjengelig til bruk på data og ipad, og trolig vil mange foretrekke dette da mange funksjoner 

kan gjøres automatisk i programvaren. 
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6. Avslutning 

«Å lukke gapet i leseflyt mellom barn med dysleksi og normal-lesere har til nå ikke vært 

vellykket. I forebyggende studier er gapet mindre og risikobarna skårer innenfor 

normalområdet». 

(Torgesen & Hudson, 2006) 

 

Forskning viser at Tidlig Oppdagelse av barn som er i Risiko for å utvikle Dysleksi kan 

fanges opp allerede i førskolealder og i tidlig skolealder (Snowling, 2013; Thompson et al., 

2015). Ved hjelp av evidensbaserte screeningbatterier kan vi nå med rimelig god sikkerhet 

predikere hvem som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansken dysleksi. TORD er et 

verktøy som bygger på evidensbasert forskning (Snowling, 2013; Thompson et al., 2015) og 

har til hensikt å identifisere dysleksi tidlig slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes, for på 

den måten å forebygge utviklingen av dysleksi og redusere graden av vansken (Klinkenberg, 

2016).  

Tidlig oppdaging og tidlig innsats er sentrale spesialpedagogiske mål som er satt på den 

politiske agendaen. Effektiv tidlig intervensjon for barn som er i risiko for å utvikle dysleksi 

vil bidra til at vi sparer store kostnader til spesialundervisning senere i disse barnas skoleløp. 

Det er dessverre slik at i Norge kommer tiltakene ofte seint inn, er ikke intensive nok, bygger 

sjeldent på evidensbasert forskning og gjennomføres ofte av ufaglærte. Konsekvensene av 

dette kan være fatale for det enkelte barn da vi gjennom forskning kjenner til at vanskene 

disse barna opplever kan få følger i et livsløpsperspektiv.  

6.1 Pedagogiske konsekvenser 

Da 3-8% av barna i løpet av skoletiden blir diagnostisert med dysleksi (Høien & Lundberg, 

2012; Snowling, 2013) vil de fleste lærere til enhver tid ha ansvaret for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av undervisning for denne elevgruppen. En «vent og se» 

holdning kombinert med mangelfull kunnskap har ført til at disse barna ofte blir sent oppdaget 

og tiltakene som har blitt satt inn har vist seg å komme sent i skoleløpet og være lite 

effektfulle. 
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Skoler som velger å ta i bruk et testbatteri som TORD vil kunne få en unik mulighet til å gi 

lærerne et godt målingsverktøy som gir god kunnskap om hvilke faktorer som danner 

grunnlaget for en god lese- skriveferdighet. Med utgangspunkt i en god forståelse av Simple-

View formelen (Hoover & Gough, 1990), som beskriver leseferdighet som en prosess 

bestående av avkoding og språkforståelse, kan man ved hjelp av TORD avdekke hvilke 

ferdigheter barna er svake/sterke på, og dermed få en indikasjon på senere dysleksi.  

At verktøyet benyttes allerede i førskolealder viser at språkmiljøet, språkstimuleringen og 

språktreningen allerede i barnehagen må ha høyeste prioritet (Klinkenberg, 2017a). 

Resultatene fra TORD bør gjøres kjent for foreldrene da de kan bidra sterkt til barnets 

utvikling ved korrekt stimulering av ferdigheter i denne alderen (Klinkenberg, 2016). 

Det er barnets fonologiske ferdigheter som forutsier utviklingen av avkoding, leseflyt og 

staving. Ferdighetene i BLK, FB og RAN med et lite tilleggs bidrag fra morfologisk ferdighet 

og barnets språk kan nokså nøyaktig forutsi hvor god leser barnet blir (Klinkenberg, 2017b). 

Forskning viser at de barna som før, ved og rett etter skolestart har svake ferdigheter i disse 

komponentene er i stor risiko for å utvikle dysleksi (Klinkenberg, 2016). Da dysleksi som 

diagnose bygger på multifaktorteorier vet vi at det er både risiko- og beskyttende faktorer for 

å utvikle dysleksi (Snowling & Melby-Lervag, 2016). I tillegg til fonologiske vansker og 

familierisiko bidrar motoriske ferdigheter og oppmerksomhetsvansker til noe økt risiko. 

Viktige beskyttende faktorer, som er tatt med i målingene med TORD, er god språkferdighet 

(særlig ordforråd) effektiv RAN og gode eksekutive funksjoner. 

Forebyggende tiltak før lesestart er svært viktige (Hulme & Snowling, 2014). For å innfri 

målet om tidlig innsats må man i tillegg til å sette av midler til gjennomføring foreslå hvilke 

kartleggingsverktøy som bør tas i bruk og skissere konkrete, gode og hensiktsmessige tiltak 

som bygger på gjeldende forskning. TORD er et godt bidrag som kan gi slagordet «tidlig 

innsats» sitt nødvendige faglige innhold. Hvis ikke de yngste barna oppdages og prioriteres 

vil skolen oppleve et jevnt tilsig av «nye» elever med dysleksi på senere klassetrinn 

(Klinkenberg, 2017b). 

6.2 Veien videre 

Det er satt av betydelige midler til gjennomføring av tidlig innsats i begynneropplæringen i 

norsk skole (Kunnskapsdepartementet, 2017a). Spørsmålet er om midlene benyttes effektivt; 
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for eksempel til tiltak som bedrer utviklingen til de som er i risiko for å utvikle dysleksi eller 

er det slik at den økte lærertettheten benyttes til atferdsregulering og styrking av den ordinære 

opplæringen i klasserommet? Det kan virke som om midlene benyttes lite målrettet og ikke 

nødvendigvis bygger på evidensbasert forskning.  

Det er trolig til liten hjelp å sette av økonomiske midler dersom det ikke følges opp med gode 

kartleggingsrutiner og iverksetting av effektfulle tiltak for barn som trenger det. Slik sett kan 

et screeningsverktøy som TORD være til stor hjelp for å imøtekomme målene om tidlig 

innsats kombinert med kvalitet slik det skisseres i stortingsmelding nr. 21 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b). 

Det er nødvendig med en grundig forståelse av hvorfor tidlig oppdaging er av avgjørende 

betydning for barn med dysleksi og vi må ha kunnskap om hvilke faktorer vi skal være 

spesielt observante mot. Forskerne har ikke klart å komme opp med en enkelt og klart 

avgrenset definisjon av dysleksi som diagnose, men er kommet langt i å avdekke hvilke 

symptomer vi skal se etter (Høien & Lundberg, 2012). Ved å ta i bruk kartlegging allerede i 

førskolealder vil vi kanskje kunne «lukke gapet». 

6.3 Konklusjon 

Testene i TORD har god reliabilitet og bygger på ny og gjeldende forskning. Resultatene viste 

imidlertid noe gulv- og takeffekt på enkelte måleinstrumenter, så det bør vurderes om alle 

testene skal inngå i testmateriellet. I tillegg viste resultatene høy korrelasjon mellom 

kartleggingstester og spørreskjemaresultater som målte det samme, noe som kan indikere at 

bruk av begge er overflødig. Oppsummert indikerer resultatene at TORD i stor grad er egnet 

til å kartlegge om førskolebarn er i risiko eller ikke for å utvikle dysleksi. Longitudinelle 

studier og forskning basert på større utvalg vil kunne avgjøre hvorvidt TORD blir et godt og 

hensiktsmessig verktøy som tas i bruk av førskolelærere i fremtiden.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1. 

Forespørsel om deltakelse i         

forskningsprosjektet; 

 ” Tidlig oppdaging av barn med risiko for lese- 

skrivevansker” 

Bakgrunn og formål 
Som masterstudent i spesialpedagogikk ved universitetet i Oslo har jeg et ønske om å skrive 

en master som i etterkant kan være til nytte for de barna jeg jobber med som logoped, 

spesialpedagog og rådgiver i skolen. I arbeidet med elever med lese- skrivevansker har jeg 

stor tro på tidlig innsats. Jo tidligere vi avdekker barnas vansker jo raskere kan vi sette inn 

hensiktsmessige tiltak. I regi av Jan Erik Klinkenberg skal jeg prøve ut et kartleggingsverktøy 

som er utarbeidet for å oppdage barn med risiko for lese- skrivevansker allerede i barnehagen.  

Formålet er å tidlig oppdage barna med økt risiko for lese- skrivevansker ved å kartlegge 

hvordan barn i siste året i barnehagen gjør det på noen enkle mål for lesing- skriving. Man vet 

fra utenlandske studier at disse målene ganske godt forutsier hvordan barna vil utvikle seg i 

lesing og skriving. Hensikten med studien er å bidra til at vi får standardisert kartlegging som 

bedre kan hjelpe barnehagelærere å finne frem til barn som trenger tidlig støtte for å forhindre 

at lese- skrivevansker utvikler seg eller reduserer alvorligheten av slike vansker. Det endelige 

målet er å muliggjøre tidlig intervensjon. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer gjennomføring av en oppgave hvor barnet skal vise om det 

kjenner igjen noen bokstaver, en oppgave som går ut på å benevne farger, objekter og tall, en 

oppgave hvor barnet skal forsøke å avlede et substantiv fra et verb i en setningskontekst og en 

oppgave som vurderer barnets evne til å lytte ut første lyd i seks nonord (tulleord), og siste lyd 

i seks andre nonord. Gjennomføringen av disse oppgavene vil ta ca. 10 minutter. Barn pleier å 

like slike oppgaver.  

Deltagelse vil også innebære innhenting av informasjon om barnet fra pedagogisk leder på 

avdelingen. Informasjonen innhentes ved spørreskjema. Spørsmålene vil omhandle barnets 

ferdigheter når det gjelder; språk, motorikk, konsentrasjon og oppmerksomhet. Ta kontakt 

dersom du/dere ønsker å se spørreskjemaet i forkant. 
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På samtykkeskjemaet er det et spørsmål om barnet har foreldre med lese- skrivevansker. Det 

er viktig informasjon i kartleggingen og vi ber alle foreldre oppgi informasjon om dette.  

Hva skjer med informasjonen om barnet? 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Bare pedagogisk leder og styrer i 

barnehagen og jeg som ansvarlig for gjennomføringen av testene, treffer de utvalgte barna. De 

pedagogiske lederne vil få opplæring i bruk av testene slik at de også kan gjennomføre testene 

i praksis. Tallkoden vi bruker for å anonymisere barna lagres nedlåst og adskilt fra resultatene 

på prøven. Hvis foreldre i etterkant ønsker å vite noe om sitt barns resultater, kan pedagogisk 

leder bruke tallkoden og finne tilbake til barnet, men dette inngår ikke i studien. Ingen andre 

får tilgang. Resultatene vil bli benyttet i mastergradsstudiet. Når resultatene publiseres vil 

ingen klare å identifisere verken barn, barnehagelærere eller barnehagen opplysningene er 

innhentet fra.  

Kartleggingen vil ha stor verdi om vi kan oppgi resultatene til skolen ved overgangen til 

1.klasse. Resultatene fra barnehagen vil da bli gjort tilgjengelig for lærerne på 1. trinn og 

oppbevares forsvarlig i tråd med skolens sikkerhetsrutiner. Dersom det ikke er ønskelig med 

overlevering av informasjon mellom barnehage og skole vil informasjonen om ditt barn bli 

makulert ved prosjektslutt for masterarbeidet 01.08.2018. 

Foreldre av barn som viser store utslag i forhold til risiko vil bli informert om dette, slik at 

arbeidet med å iverksette tiltak kan settes i gang. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om ditt barn bli makulert.   

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. Før jeg kan starte min utprøving må foreldre/foresatte signere 

samtykkeskjema for testing av sitt barn. Testene vil bli gjennomført i April 2018. 

 

Kommunalsjef Beate Darrud, rektor ved Sauherad barne- og ungdomsskole; Tine Kvilekval, 

og daglige ledere av barnehagene på Gvarv og Nordagutu; Heidi Brekke-Rasmussen og 

Christina Slåtta Olsen, oppfordrer foreldre til å la sine barn delta. De tror at opplysningene 

kan komme nåværende og fremtidige barn til gode. 

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Guri Laume 95473650/35957700 eller 

prosjektveileder Silje S. Hukkelberg 92868553. 

 

Med vennlig hilsen 

Guri Laume 



 

83 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

” Tidlig oppdaging av barn med risiko for lese- 

skrivevansker” 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å la mitt barn delta 

 

Barnets navn: ……………………………………………………………… 
 

 

 

Kryss av: 

 

 

 Jeg samtykker til at mitt barn kan delta i studien. Barnet kan testes og opplysninger kan 

innhentes fra avdelingsleder i barnehagen. 

 

 Jeg samtykker til at personopplysninger kan lagres etter prosjektslutt og overføres til 

skolen. 

 

 Mor og/eller far har lese- skrivevansker 

 

 

 

 

 

Signatur foreldre/foresatte til barnet: ………………………………………………………… 

 

Dato: …………………. 

 

 

 

Samtykkeskjemaet leveres til en av de ansatte på avdelingen barnet går innen fredag 12. 

januar 2018. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Guri Laume 95473650/35957700 
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Vedlegg 2. Deskriptiv statistikk for enkeltvariabler 

Tabell over alle data i lærervurderingene                                                                                              

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Std. Error 

Identitet 30 1 30 15,50 8,803 ,000 ,427 -1,200 ,833 

kjenner bokstavene 30 1 5 2,90 1,029 ,008 ,427 ,041 ,833 

peker ut bokstavene 30 1 5 2,93 1,081 ,140 ,427 -,029 ,833 

skriver bokstavene 30 1 5 2,87 1,224 ,029 ,427 -,767 ,833 

ord som rimer 30 1 4 3,17 ,699 -,890 ,427 2,013 ,833 

rimer selv 30 1 5 3,10 ,845 -,566 ,427 1,612 ,833 

første lyd i ord 30 1 5 3,33 ,959 -,493 ,427 1,055 ,833 

oppgitt lyd 30 1 5 2,97 1,066 -,113 ,427 -,308 ,833 

lydsammentrekning 30 1 5 2,90 1,029 -,195 ,427 -,504 ,833 

språkutvikling 30 1 4 3,07 ,868 -,812 ,427 ,337 ,833 

ordforråd 30 2 4 3,40 ,675 -,693 ,427 -,517 ,833 

artikulasjon 30 1 4 3,13 ,860 -,966 ,427 ,734 ,833 

ekspressivt språk 30 1 4 3,23 ,774 -,920 ,427 ,922 ,833 

impressivt språk 30 2 4 3,37 ,669 -,586 ,427 -,589 ,833 

eksekutive 

funksjoner 

30 1 5 3,27 ,828 -,551 ,427 ,857 ,833 

ADHD 30 1 4 3,13 ,776 -,716 ,427 ,517 ,833 

FR1 30 ,00 1,00 ,3667 ,49013 ,583 ,427 -1,784 ,833 

Kjønn1 30 ,00 1,00 ,4667 ,50742 ,141 ,427 -2,127 ,833 

BLK_total 30 3,00 15,00 8,7000 3,10894 ,322 ,427 -,220 ,833 

FB_Total 30 5,00 24,00 15,4667 3,97174 -,555 ,427 1,030 ,833 

Selvregulering total 30 3,00 9,00 6,4000 1,54474 -,551 ,427 -,039 ,833 

SPRTotal 30 5,00 12,00 10,0000 1,96521 -,730 ,427 ,019 ,833 
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Tabellen over alle data på elevenes tester 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

Identitet 30 1 30 15,50 8,803 ,000 ,427 -1,200 ,833 

bokstavlydkunnskap 1 30 5 24 16,87 5,431 -,482 ,427 -,417 ,833 

bokstavlydkunnskap 2 30 0 24 9,63 7,393 ,947 ,427 -,233 ,833 

summert BLK 30 5 47 26,57 11,652 ,307 ,427 -,459 ,833 

Fonem innlyd 30 0 6 3,27 2,463 -,122 ,427 -1,719 ,833 

Fonem utlyd 30 0 6 2,40 2,458 ,353 ,427 -1,650 ,833 

Rim 30 2 11 9,00 2,084 -1,983 ,427 4,253 ,833 

Nonord 30 1 20 17,00 4,962 -2,090 ,427 3,688 ,833 

Fonembevissthet 

summert 

30 11 43 31,67 8,825 -,950 ,427 ,255 ,833 

RAN farger 30 11 45 28,37 7,421 ,156 ,427 ,319 ,833 

RAN objekt 30 16 37 27,20 4,318 -,124 ,427 1,213 ,833 

RAN tall 30 0 45 29,30 11,033 -1,108 ,427 1,133 ,833 

RAN bokstaver 30 0 44 22,33 12,101 -,358 ,427 -,529 ,833 

RAN 

nonalfanummerisk 

30 27 76 55,57 10,378 -,158 ,427 1,101 ,833 

RAN alfanummerisk 30 0 84 51,63 21,095 -,817 ,427 ,369 ,833 

Morfologi 30 0 12 6,47 4,015 -,504 ,427 -1,069 ,833 

Tolydsord 30 0 7 1,13 1,995 2,036 ,427 3,123 ,833 

Trelydsord 30 0 7 ,60 1,850 2,914 ,427 7,199 ,833 

Ord summert 30 0 13 1,70 3,640 2,501 ,427 5,346 ,833 

FR1 30 ,00 1,00 ,3667 ,49013 ,583 ,427 -1,784 ,833 

Kjønn1 30 ,00 1,00 ,4667 ,50742 ,141 ,427 -2,127 ,833 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Tabell Merged data 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

ChildID 30 1 30 15,50 8,803 ,000 ,427 -1,200 ,833 

bokstavlydkunnskap 1 30 5 24 16,87 5,431 -,482 ,427 -,417 ,833 

bokstavlydkunnskap 2 30 0 24 9,63 7,393 ,947 ,427 -,233 ,833 

summert BLK 30 5 47 26,57 11,652 ,307 ,427 -,459 ,833 

Fonem innlyd 30 0 6 3,27 2,463 -,122 ,427 -1,719 ,833 

Fonem utlyd 30 0 6 2,40 2,458 ,353 ,427 -1,650 ,833 

Rim 30 2 11 9,00 2,084 -1,983 ,427 4,253 ,833 

Nonord 30 1 20 17,00 4,962 -2,090 ,427 3,688 ,833 

Fonembevissthet 

summert 

30 11 43 31,67 8,825 -,950 ,427 ,255 ,833 

RAN farger 30 11 45 28,37 7,421 ,156 ,427 ,319 ,833 

RAN objekt 30 16 37 27,20 4,318 -,124 ,427 1,213 ,833 

RAN tall 30 0 45 29,30 11,033 -1,108 ,427 1,133 ,833 

RAN bokstaver 30 0 44 22,33 12,101 -,358 ,427 -,529 ,833 

RAN 

nonalfanummerisk 

30 27 76 55,57 10,378 -,158 ,427 1,101 ,833 

RAN alfanummerisk 30 0 84 51,63 21,095 -,817 ,427 ,369 ,833 

Morfologi 30 0 12 6,47 4,015 -,504 ,427 -1,069 ,833 

Tolydsord 30 0 7 1,13 1,995 2,036 ,427 3,123 ,833 

Trelydsord 30 0 7 ,60 1,850 2,914 ,427 7,199 ,833 

Ord summert 30 0 13 1,70 3,640 2,501 ,427 5,346 ,833 

FR1 30 ,00 1,00 ,3667 ,49013 ,583 ,427 -1,784 ,833 

Kjonn1 30 ,00 1,00 ,4667 ,50742 ,141 ,427 -2,127 ,833 

kjenner bokstavene 30 1 5 2,90 1,029 ,008 ,427 ,041 ,833 

peker ut bokstavene 30 1 5 2,93 1,081 ,140 ,427 -,029 ,833 

skriver bokstavene 30 1 5 2,87 1,224 ,029 ,427 -,767 ,833 

ord som rimer 30 1 4 3,17 ,699 -,890 ,427 2,013 ,833 

rimer selv 30 1 5 3,10 ,845 -,566 ,427 1,612 ,833 

første lyd i ord 30 1 5 3,33 ,959 -,493 ,427 1,055 ,833 

oppgitt lyd 30 1 5 2,97 1,066 -,113 ,427 -,308 ,833 

lydsammentrekning 30 1 5 2,90 1,029 -,195 ,427 -,504 ,833 

språkutvikling 30 1 4 3,07 ,868 -,812 ,427 ,337 ,833 

ordforråd 30 2 4 3,40 ,675 -,693 ,427 -,517 ,833 
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artikulasjon 30 1 4 3,13 ,860 -,966 ,427 ,734 ,833 

ekspressivt språk 30 1 4 3,23 ,774 -,920 ,427 ,922 ,833 

impressivt språk 30 2 4 3,37 ,669 -,586 ,427 -,589 ,833 

eksekutive funksjoner 30 1 5 3,27 ,828 -,551 ,427 ,857 ,833 

ADHD 30 1 4 3,13 ,776 -,716 ,427 ,517 ,833 

Lesekode1 29 ,00 1,00 ,1724 ,38443 1,831 ,434 1,446 ,845 

Kjønn1 30 ,00 1,00 ,4667 ,50742 ,141 ,427 -2,127 ,833 

BLK_total 30 3,00 15,00 8,7000 3,10894 ,322 ,427 -,220 ,833 

FB_total 30 5,00 24,00 15,4667 3,97174 -,555 ,427 1,030 ,833 

Selvregulering total 30 3,00 9,00 6,4000 1,54474 -,551 ,427 -,039 ,833 

SPRAK_total 30 5,00 12,00 10,0000 1,96521 -,730 ,427 ,019 ,833 

Valid N (listwise) 29         
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Tabell over alle skalaene summert 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

ChildID 30 1 30 15,50 8,803 ,000 ,427 -1,200 ,833 

Sum BLK barna 30 5 47 26,57 11,652 ,307 ,427 -,459 ,833 

BLK-Lærervurdering 30 3,00 15,00 8,7000 3,10894 ,322 ,427 -,220 ,833 

sum FB barna 30 11 43 31,67 8,825 -,950 ,427 ,255 ,833 

FB - lærervurdering 30 5,00 24,00 15,4667 3,97174 -,555 ,427 1,030 ,833 

Ran Farger objekter 

barn 

30 27 76 55,57 10,378 -,158 ,427 1,101 ,833 

RAN tall og bokstaver 

barn 

30 0 84 51,63 21,095 -,817 ,427 ,369 ,833 

Morfologi barna 30 0 12 6,47 4,015 -,504 ,427 -1,069 ,833 

ORd sum Barna 30 0 13 1,70 3,640 2,501 ,427 5,346 ,833 

språkutvikling lærer 30 1 4 3,07 ,868 -,812 ,427 ,337 ,833 

artikulasjon lærer 30 1 4 3,13 ,860 -,966 ,427 ,734 ,833 

Selvregulering 30 3,00 9,00 6,4000 1,54474 -,551 ,427 -,039 ,833 

Språkferdighet 30 5,00 12,00 10,0000 1,96521 -,730 ,427 ,019 ,833 

FR1 30 ,00 1,00 ,3667 ,49013 ,583 ,427 -1,784 ,833 

Kjonn1 30 ,00 1,00 ,4667 ,50742 ,141 ,427 -2,127 ,833 

Dysleksirisiko 30 45,00 163,00 113,800

0 

26,04294 -,148 ,427 ,733 ,833 

Summert hvert barn 30 82,00 323,00 220,366

7 

57,11723 -,312 ,427 ,612 ,833 

Valid N (listwise) 30         

 

 

 

 


