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Tidlig og nøyaktig identifisering av barn 
med risiko for dysleksi er avgjørende for å 
forebygge lese- og skrivevansker.

Det er viktig å identifisere risikobarna og å 
iverksette målrettede tiltak før lese- og 
skrivevanskene får utvikle seg.

Ofte har barnet, og foreldrene, kjent på 
problemene lenge før det blir tatt tak i dem.  



 Lese- og skrivevansker er kanskje det viktigste 
kjennetegnet på dysleksi. Dysleksi er imidlertid ikke 
begrenset til vansker med lesing og skriving. Utallige 
studier har dokumentert at lesing og skriving er tett 
bundet til bestemte kognitive ferdigheter. Det er når 
disse lese-relaterte kognitive ferdighetene svikter at 
det oppstår lese- og skrivevansker. 

De mest kjente lese-relaterte 
ferdighetene er fonembevissthet, 
hurtigbenevning og arbeidsminne.

 

Fonembevissthet handler om 
evnen til å lytte ut og manipulere 
lyder i talte ord.

Hurtigbenevning handler om 
evnen til å benevne en presentert 
serie av tall, bokstaver, farger eller 
illustrerte objekter, så raskt som 
mulig.

Arbeidsminne handler om 
evnen til å holde på informasjon i 
hukommelsen under en kort tid, 
og til å bearbeide denne 
informasjonen, samtidig med at 
man utfører mentale oppgaver. 

Tverrspråklige studier har vist at vansker med fonembevissthet, 
hurtigbenevning og arbeidsminne er underliggende årsaker til dysleksi på tvers 
av ulike alfabetiske skriftspråk (som f.eks. engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, 
gresk og norsk). 

Langtidsstudier har dessuten dokumentert at svikt i disse ferdighetene kan 
observeres før barnet begynner på skolen. Det er altså ikke mangelfull 
opplæring i skolen som fører til disse vanskene. Men skolen kan sette inn tidlige 
og målrettede tiltak som forebygger og minsker lese- og skrivevanskene hos 
disse barna. Det er derfor viktig å fange opp risikobarna så tidlig som mulig.     



Når barnet har begynt på skolen, og har fått formell skriftspråkopplæring, kan 
man dessuten kartlegge de faktiske lese- og skriveferdighetene for sikrere 
identifisering av dysleksi. Barn med dysleksi har typisk vansker med å utvikle 
god avkoding (lesing) og staveferdighet (rettskriving).

Avkoding defineres som antall riktig leste ord per minutt. Det reneste målet på 
avkodingsferdighet får man ved å la barnet lese en liste med ord – ikke 
sammenhengende tekst hvor det kan gjette ordene utfra sammenhengen.

Staveferdighet handler om å skrive ordene ortografisk riktig. Barn med 
dysleksi kan ha ulik grad av vansker med henholdsvis avkoding og staving. 
Vansker med leseforståelse er ikke i seg selv en markør på dysleksi, men oppstår 
som en følge av vanskene med å lese ord riktig. 

Når man ikke kjenner til markørene på 
dysleksi, blir man "blind" for varsellampene 
som lyser. 



Hvorfor gjøre 
screening av barn?



Det er flere grunner til at vi bør ta en standardisert 
og normert test av barn. Den kanskje aller viktigste er 
at kunnskapen om dysleksi er svært ujevn blant 
fagfolk. Barnehagelærere og lærere har ofte veldig 
begrenset kunnskap om det talespråklige og kognitive 
grunnlaget for dysleksi, og om egnede tiltak for disse 
barna. Når man ikke kjenner til markørene på 
dysleksi, blir man "blind" for varsellampene som lyser.

En viktig grunn til at det ofte tar lang tid å avdekke dysleksi er nettopp at 
mange tror lese- og skrivevansker er det eneste kjennetegnet på dysleksi. Barnet 
henger ofte langt etter sine klassekamerater før det blir henvist for utredning 
hos Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT). 

Ved å gjennomføre en normert og standardisert screeningtest vil man kunne 
identifisere risikobarna med relativt stor sikkerhet – uavhengig av den aktuelle 
(barnehage-)læreren kunnskaper om forholdet mellom talespråk og skriftspråk, 
eller om markørene på dysleksi. Risikobarn vil dermed ikke være prisgitt de 
rådende kunnskaper og holdninger i den aktuelle barnehagen eller skolen, men i 
stedet sikres samme rettigheter til tidlig oppfølging og tiltak med dokumentert 
effekt.

En screeningtest bør oppfylle tre kriterier. For det første bør den være 
nøyaktig – dvs. at den bør med stor nøyaktighet identifisere om et barn har, eller 
ikke har, risiko for dysleksi. For det andre bør den være effektiv – dvs. den bør 
ikke ta lang tid, den skal være lett å administrere, og den skal være grei å 
gjennomføre for barnet. Resultatene skal dessuten være lette å forstå for den 
som skal tolke dem. For det tredje skal den fungere som et sikkerhetsnett – dvs. 
at barn som blir funnet å ha risiko for dysleksi får rask og effektiv oppfølging og 
hjelp. 

Når det er sagt, er det viktig å presisere at en screeningtest kun har som 
formål å raskt og enkelt identifisere barn som trenger nærmere kartlegging og 
tettere oppfølging. En screeningtest hverken kan eller skal legge føringer for det 
faglige og pedagogiske innholdet i tiltakene.  

Hva kjennetegner en god screeningtest?



Dessverre finnes ikke et slik perfekt screeninginstrument, og det vil 
aldri kunne komme. Grunnen til dette er at man er nødt til å sette en grense, 
en såkalt «cut-off», for hvor grensen mellom «risiko» og «ikke risiko» skal gå. Det 
er foreløpig ikke enighet blant forskere om hvor denne grensen skal settes for 
dysleksi. Men nettopp grensen mellom risiko og ikke risiko har stor betydning for 
hvor mange som havner i den ene eller andre gruppa.     

Hvordan kan vi vurdere nøyaktigheten til en 
screeningtest?

Det perfekte screeninginstrumentet ville feilfritt 
skjelne mellom personer som er henholdsvis 
«positive» (dvs. har risiko for en gitt sykdom eller 
tilstand) og «negative» (dvs. personer som ikke har 
risiko for en gitt sykdom eller tilstand).

En screeningtest for dysleksi kan være riktig eller «sann» på to måter:

«Sanne positive» er personer som oppnår svake skårer på 
screeningtesten (prediktor) og som senere oppnår svake resultater på 
en standardisert leseprøve (kriteriet).

«Sanne negative» er personer som oppnår gode skårer på 
screeningtesten (prediktor) og som også oppnår gode resultater på en 
standardisert leseprøve (kriteriet) senere. 

En screeningtest for dysleksi kan også være feil eller «usann» på to 
måter:

«Falsk positive» er personer som oppnår svake skårer på 
screeningtesten (prediktor) men som likevel oppnår gode resultater på 
en standardisert leseprøve (kriteriet) senere. 

«Falsk negative» er personer som oppnår gode skårer på 
screeningtesten (prediktor) men som likevel oppnår svake resultater på 
en standardisert leseprøve (kriteriet) senere. 

For å vurdere nøyaktigheten til et screening-instrument, er det særlig to 
statistiske beregninger som må gjøres – nemlig beregning av 
screeninginstrumentets sensitivitet og spesifisitet. 



Konsekvenser ved feil i screeningtesten

Sensitivitet handler om screeningtestens evne til å fange opp «sanne 
positive», mens spesifisitet handler om screeningtestens evne til å fange opp 
«sanne negative». Dessverre er sensitivitet og spesifisitet gjensidig utelukkende – 
og har en såkalt «trade-off-effekt» mot hverandre. 

Denne «trade-off-effekten» gjelder alle screeninginstrument. Et illustrerende 
eksempel er metalldetektorene som alle passasjerer sluses gjennom i 
sikkerhetskontrollen på flyplassene: Detektorene er stilt inn slik at de utløser 
alarm også for ikke-farlige objekter som beltespenner og nøkler (lav spesifisitet) 
– for dermed å øke sannsynligheten for å fange opp farlige objekter, dvs. 
minimere risikoen for å overse objekter, som faktisk utgjør en stor trussel for 
passasjersikkerheten (høy sensitivitet). 

For alle screeninginstrument må det gjøres overveielser om hva som er 
viktigst: Er det viktigst å fange opp risiko – altså sette sensitiviteten høyt, med 
den konsekvens at spesifisiteten svekkes, som i eksemplet ovenfor? Eller er det 
viktigst å utelukke risiko – altså sette spesifisiteten høy, med den konsekvens at 
sensitiviteten svekkes? 

Når en screeningtest feilaktig overidentifiserer barn som risikobarn (falsk 
positive), vil dette innebære at elever som ikke behøver hjelp, får det. Dette får 
økonomiske konsekvenser, ved at tiltakene blir smurt tynt utover, og at de barna 
som virkelig behøver hjelp, ikke får tilstrekkelig hjelp. En screeningtest bør ideelt 
sett riktig identifisere 80% eller mer av barna som ikke behøver hjelp.

Likevel er det et enda større problem å overse barn som faktisk trenger hjelp 
(sanne positive), og som uten tett oppfølging og målrettede tiltak vil bli 
hengende etter skolefaglig. De personlige og samfunnsøkonomiske kostnadene 
er langt større ved å overse denne gruppa, enn å tilby hjelp til barn som ikke 
trenger ekstra oppfølging. En screeningtest bør ideelt sett derfor identifisere 
90% eller mer av barna som står i fare for å få store lese- og skrivevansker.



Om Literate 
screeningtest for barn

Literate screeningtest bygger på robust forskning og publiserte resultater i 
internasjonalt ledende tidsskrift. Screeningtesten inneholder syv tester som hver 
for seg måler kjente markører på dysleksi. Det er en kjent sak at én enkelt 
måling, f.eks. av avkoding alene, har svakere klassifiseringsnøyaktighet enn en 
screeningtest som kombinerer målinger av flere områder. 

Antallet tester som skal gjennomføres avhenger av barnets alder og 
klassetrinn (barnehagebarn vil f.eks. ikke gjennomføre avkodings- eller 
stavetesten). Testen tar mellom 15-30 minutter å gjennomføre, avhengig av 
antallet tester som gjennomføres.

I neste nyhetsbrev vil testen og dens måleegenskaper bli gjort nærmere rede 
for.
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