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Dysleksistudien i Tromsø

The Tromsø Longitudinal Study of Dyslexia

• Dysleksistudien er en prospektiv, longitudinell 
studie som observerer de samme barna over 
flere år. 



Bakteppe for Dysleksistudien

• Dysleksi går igjen i familier

• Dysleksi er ikke begrenset til vansker 
med lesing og skriving

• Viktig å studere utviklingen hos barna 
før de begynner på skolen



Bakteppe for Dysleksistudien i Tromsø

• Årsakene til dysleksi er den samme på tvers 
av språk

• Symptomene på dysleksi er noe forskjellig fra 
språk til språk



Dysleksistudien i Tromsø

Vi følger to grupper barn: 

1.Barn som er født med en familiært betinget 
risiko for dysleksi

2.Barn uten kjente tilfeller av 
skriftspråkvansker i nær familie



Hva observerer vi hos barna, og 
hvordan?

• Repeterte målinger for å måle endring over tid

• Studien av barna er delt inn i tre faser



Fase 1: Aldersspenn 12-36 måneder

Barna ble kartlagt da var 12, 15, 18 og 24 
måneder gamle (± 2 uker)

• Språk og tale
• Kommunikative gester
• Generelle evner
• Symbolsk lek
• Interaksjon



Fase 2: Aldersspenn 3-5 år
Barna ble kartlagt da de var 3;6 og 4;6 år gamle

• Ordforråd 
• Grammatikalsk forståelse
• Fonologisk prosessering 
• Minne 
• Oppmerksomhet, konsentrasjon, eksekutiv 

fungering
• Grov- og finmotorikk



Fase 3: Skolestart – 3.trinn
Barna observeres på høsten henholdsvis på 
1.trinn, 2.trinn og 3.trinn

Fokusområder: Samme som Fase 2

I tillegg sterk fokus på 
• bokstavkunnskap 
• lese- og skriveutvikling 
• regneferdigheter



Overordnede mål for Dysleksistudien: 

• Studere hvordan lese-/skrivevansker henger 
sammen med språklige og kognitive 
ferdigheter i førskolealder

• Utvikle forskningsbaserte tiltak for å forebygge 
og/eller jobbe spesialpedagogisk med barn og 
unge med dysleksi



Overordnede mål for Dysleksistudien: 

Studere komorbiditet mellom dysleksi og andre 
utviklingsforstyrrelser 

• Dyskalkuli
• Spesifikke språkvansker
• ADHD
• Motoriske vansker



Overordnede mål for Dysleksistudien: 

Studere forhold i barnets miljø som potensielt 
hemmer eller fremmer utvikling av 
skriftspråkferdigheter – blant annet:

• Foreldrenes utdanningsnivå
• Home Literacy Environment
• Opplæring



Overordnede forskningsspørsmål:

Hva er de tidlige tegnene på dysleksi hos norske
barn

• i førskolealder?

• i tidlige skoleår? 



Overordnede forskningsspørsmål:

• I hvor stor grad påvirkes barnas ferdigheter 
direkte av foreldrenes ferdigheter?

• Språklig og kognitivt?

• ‘Inter-generational Transfer Effect’



Foreldrestudien

Vi gjennomførte kartlegging med alle 
foreldrene

§ Logos
§ WASI
§ Egenutviklede eksperimenter



Viktige funn fra foreldrestudien

• Vedvarende vansker med rettskriving, 
lesehastighet og lesing av nye ord

• Vansker med arbeidsminne

• Vansker med hurtigbenevning og fonologisk 
prosessering



Viktige funn fra foreldrestudien

• Signifikante forskjeller både i lesenøyaktighet og 
lesehastighet

§ Men større gruppeforskjell i lesehastighet enn 
lesenøyaktighet

• Fonologiske ferdigheter korrelerer høyt med 
rettskrivingsferdigheter 

• Hurtigbenevning korrelerer høyt med leseflyt



To screeningtester utviklet på bakgrunn 
av Dysleksistudien:

Ved UiT – Norges arktiske universitet har vi 
utviklet to tester

• Screening av dysleksi hos barn 5-12 år 

• Screening av dysleksi hos ungdom og voksne 



• Høyt samsvar mellom den diagnostiske testen Logos 
(Logometrica) og våre eksperimenter

• Behov for en enkel screeningtest

Bakgrunn for Literate screeningtest



Store mørketall blant elever som dropper ut
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Retningslinjer om screening og diagnostisering



Literate screeningtest for ungdom og voksne

Utviklet med tanke på å 

• måle markører på dysleksi

• kunne gjennomføres blant mange samtidig

• være enkel å administrere



Literate screeningtest for ungdom og voksne

Består av seks tester:

1. Orddiktat (rettskriving og ortografisk kunnskap)

2. Ordkjedetest (hurtig ordgjenkjenning og ortografisk kunnskap)

3. Tulleordtest (fonologisk prosessering og bevissthet)

4. Skrivehastighet (nøyaktighet og effektivitet i skriving)

5. Leseforståelse (bl.a. trekke slutninger fra ulike elementer i teksten)

6. Ordforståelse (bredde og dybde)



Normgrunnlag

• Ca 250 elever i alderen 16-21 år, fordelt på yrkesfag og 
studiespesialisering

• Ca 100 voksne over 25 år



Resultater fra normeringsstudien:

• Store og statistisk signifikante gruppeforskjeller på alle 
testene

• Screeningtesten har gode psykometriske måleegenskaper
• Meget høy reliabilitet 
• Meget god validitet 



Literate screeningtest for ungdom og voksne

• Online-test helt uavhengig av plattform 

• Instruksjoner og øvingsoppgaver blir lest opp (med korrigerende 
tilbakemeldinger)

• Gjennomføringen tar ca. 30 minutter

• Resultatene foreligger umiddelbart etterpå





Profil til en god leser (19 år):



Gjennomgang av resultater på hver test:



Profilen til ei kvinne (43 år) med dysleksi: 



Gjennomgang av resultater på hver test:



Brukervennlig og skalerbar

• Svært enkel å administrere
• Innlogging via BankID (gjelder både testleder og testpersonen)
• Resten går av seg selv

• Kan administreres og gjennomføres fra hvor som helst, når som helst

• Krever ikke installasjon av Software

• Kan gjennomføres med mange samtidig 



Obligatorisk sertifiseringskurs 

Dagskurs:

• Oppdatering fra forskningsfronten

• Hvordan screeningtesten er bygd opp og hva den måler

• Om normgrunnlaget

• Hvordan tolke resultatene



Målgruppe:

• Alle elever under videregående opplæring

• Dropout-elever 

• Studenter i høyere utdanning 

• Personer på arbeidsavklaringstiltak



Brukere: 

• Fylkeskommuner (skoleeiere)

• Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT)

• Oppfølgingstjenesten (OT)

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

• Attføringsbedrifter (arbeidsavklaringstiltak)

• Bemanningsbyrå



Sertifiseringskurs til Literate screeningtest

Planlagte kurs

• Kurs i Tromsø: 
• torsdag 14.september 
• torsdag 30.november 

• Kurs i Oslo
• torsdag 5. oktober (Høyres Hus)
• torsdag 19. oktober (Høyres Hus)



Sertifseringskurs til Literate screeningtest

Skjer via Literate.no sin hjemmeside

På Kurs-siden kan man bestille kurs til egen region



Trude Nergård Nilssen
trude@literate.no     +47 916 44 925 www.literate.no


