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Dy sleksi 

Presenter
Presentation Notes
Takk for at jeg fikk komme tilbake, nok en gang. Veldig viktig arbeid dere gjør, både i Dysleksi Norge og ved de enkelte skolene – så jeg er glad for å få være med.Tittelen for foredraget ser dere er todelt: Nytt fra forskning, samt innspill til de nye faglige retningslinjene for utredning av dysleksi. Som en del av dere kanskje vet så er jeg med i fagutvalget til Dysleksi Norge og har derfor også hatt «en fing med i spillet» i utarbeidingen av de faglige retningslinjene. Men på ingen måte mitt arbeid, fagutvalget består av en rekke personer fra professorer til lærere, spesialpedagoger og førskolepedagoger.Mange av dere har sikker lest den allerede, noen har kanskje spørsmål og innvendinger – og jeg skal prøve å sette av tid til spørsmål til slutt, evt. en tar de under veis. 



 

LOGOMETRICA 

Felles praksis – felles forståelse 

Presenter
Presentation Notes
Målet med de faglige retningslinjene har vært å forsøke å bane vei for en felles praksis utredning og tilrettelegging for elever med dysleksi. Lovverket er vagt på enkelte punkter, som f.eks. hvem som kan diagnostisere, men mer tydelig på rettigheter til tilpasset opplæring og spesialundervisning – selv om begrep som «tilfredsstillende opplæring» i praksis alltid vil gi rom for diskusjoner og uneigheter.Fagutvalget har ikke mandat si noe om hvordan SKAL være, mer en anbefaling om hvordan BØR være



 

LOGOMETRICA 

Faglig retningslinjer 
Sakkyndig rapport 
IOP 
Rettigheter 

Presenter
Presentation Notes
Å gå gjennom veilederen side for side, var jeg redd ble litt «kjedelig». Valgt en litt annen disposisjon enn innholdsfortegnelsen i retningslinjeneNoen av de tingen som står der kan dere fint lese selv – rettigheter, sakkyndig rapport, fagkyndig rapport, IOP osv. og er ikke saker som er «åpne for debatt». Derimot kan en ha ulik oppfatning av definisjon,  utredningstidspunkt, krav til de som skal utrede. Retningslinjer for diagnostisering av dysleksi



 

LOGOMETRICA 

Faglig retningslinjer 
Diagnostiske kriterier 
Kjennetegn 
Komorbiditet 
Hvem kan stille diagnose 
Når kan en stille en diagnose 
Indikatorer på ulike 

alderstrinn 
Tiltak 

Presenter
Presentation Notes
Å gå gjennom veilederen side for side, var jeg redd ble litt «kjedelig». Valgt en litt annen disposisjon enn innholdsfortegnelsen i retningslinjeneNoen av de tingen som står der kan dere fint lese selv – rettigheter, sakkyndig rapport, fagkyndig rapport, IOP osv. og er ikke saker som er «åpne for debatt». Derimot kan en ha ulik oppfatning av definisjon,  utredningstidspunkt, krav til de som skal utrede. Retningslinjer for diagnostisering av dysleksi



 

LOGOMETRICA 

 Hva er dysleksi? 
 

 Når og hvordan kan dysleksi oppdages? 
 

 Hva kan vi gjøre med det? 
 
 
 

Link film 1 

Presenter
Presentation Notes
Men, selv om min oppgave her er å ha et forskerblikk på dysleksiproblematikken – verken kan eller vil jeg løsrive meg fra hva dysleksi faktisk er – hvordan det er å ha dysleksi. Derfor skal vi begynne med, HVORDAN ER DET Å HA DYSLEKSI? 



 

LOGOMETRICA 

«Mangelfull evne til hurtig og korrekt 
gjenkjenning av ord» 
  Bosse og Voldois, 2008 

Presenter
Presentation Notes
Kort fortalt: Det er vanskelig. En må se ord mange ganger før en oppnår gjenkjenning. Og selv når ordgjenkjenning er oppnådd, er det krevende – selv lettere enn tidligere. «Ganske bra beskrivelse?» Stemmer godt overens med -----Veldig forenklet, så er det FAKTISK det dysleksi der. Et hovedkjennetegn.



 

LOGOMETRICA 

Link film 1 

Hva er  
 dysleksi? 

Presenter
Presentation Notes
Men, selv om min oppgave her er å ha et forskerblikk på dysleksiproblematikken – verken kan eller vil jeg løsrive meg fra hva dysleksi faktisk er – hvordan det er å ha dysleksi. Derfor skal vi begynne med, HVORDAN ER DET Å HA DYSLEKSI? 



 

LOGOMETRICA 

Biologisk nivå 

«The devil is in the details»    
 Grigorenko & Naples, 2009 

 

Presenter
Presentation Notes
Svarer på de fleste gåter ligger i det menneskelig genom – i vårt DNAAlle kroppens celler har en CELLEKJERNE og det er her vi finner arvestoffet. 



 

LOGOMETRICA 

Presenter
Presentation Notes
Arvestoffet er fordelt på flere kromosomer (46 kromosomer eller 23 kromosompar), men om drar ut disse DNA’et er i form av lange, trådformede molekyler, så vil se at disse igjen er bygd opp av gener. Når en snakke om en genetisk svikt, er det imidlertid ikke nødvendigvis bare ett gen som rammet, ofte er det snakk om et såkalt loki av gener; altså en gruppe nærliggende gener. 



Forskning har pekt på avvik i: 
 

- Kromosom 6 og 15 
- Kromosom 2, 3*, og 18 
 

Presenter
Presentation Notes
Disse genene er lokalisert til ulike kromosomer, og forskning har hovedsakelig pekt på avvik i kromosom 6 og 15Imidlertid slik at det mest sannsynlig handler om LOKI av gener, en sammensetning av gener og ikke ett enkelt gen. Men gjenstår ennå mye forskning.Omfattende finsk studie fant imidlertid kun loki av gener på kromosom 3 som korrelerte signifikant med dysleksi. DVS. ifølge deres studiet var avviket på kormosom 3 identisk for 19 av 21. De aktuelle genene har en sentral betydning i forhold til fonemisk bevissthet, evnen til rapid naming og fonologisk korttidsminne. DEF RANDEF FONEMISK BEVMen, ikke bar identifisert kromosomer, også funnet gener som 



 

LOGOMETRICA 

Gener assosiert med dysleksi 
• ROBO1 
• DYX1C1  
• DCDC2* 
• KIAA03 199 (Kere og Finer, 2008) * 

 

 *På kromosom 6, Scerri et al. (2011) 

Presenter
Presentation Notes
Komplekst… skal ikke gå veldig mye inn på det. Men nevner at de tre genene har betydning for nervecellene migrasjon tidlig i forsterlivet. Scerri og Bishop fant i 2011 igjen støtte til (to siste) for språkvansker og dysleksi, og da spesielt DCDC2 ved dysleksi. 



 
Strukturelle MR-undersøkelser måler anatomiske avvik i hjernen  
 

Funksjonelle MR-undersøkelser måler endringer i blodtilførselen til ulike 
områder av hjernen 

LOGOMETRICA 

 Avvik i hjernestrukturer 
Strukturelle MR-undersøkelser måler 
anatomiske avvik i hjernen  
 
Funksjonelle MR-undersøkelser         
måler endringer i blodtilførselen til          
ulike områder av hjernen 

Presenter
Presentation Notes
Å lese er en svært komplisert ferdighet. Funksjonell leseferdighet forutsetter parallell aktivering av og velfungerende prosessering innen en rekke ulike komponenter. De mest vanlige metodene for å undersøke nevrobiologisk hjerneaktivitet er såkalt funksjonelle magnetresonans-undersøkelser    (f-MRI)strukturelle magnetresonans-undersøkelser    (s-MRI) (Hugdahl og Specht, 2008)



 

LOGOMETRICA 

• Tidlig mikroskopisk «feilutvikling» av hjernen i 
fosterlivet  

 (Grigorenko og Naples 2009; Hugdahl & Specht, 2008). 
 

• Ufullstendig migrasjon av  
    nevroner  

Strukturelle avvik i hjernen: 

Presenter
Presentation Notes
Genene vi så på tidlgiere er ansvarlige for de strukturelle avvikene som en har funnet Deres hypotese gikk ut på dysleksi var forårsaket av mikroskopiske endringer i hjernens fysiologi, som fulgte av en tidlig feilutvikling av hjernen. Hjernecellene utvikles i fosterlivet, og gjennom celledeling og migrasjon, utvikles hjernen gradvis og ulike områder blir spesielt egnet til å ta ansvar for utførelsen av eksplisitte funksjoner, som språkforståelse i ……, artikulasjon i Broca’s område, analyse av språkelementer i ……. Osv. Geshwing og Galaburda argumenterte for at det kunne være faktorer tidlig i fosterets utvikling, som påvirket hjernens videre utforming og medførte at nevroner tiltenkt et bestemt område migrerte ufullstendig (grå materie?) eller samlet seg i små klumper med ufullstendig utviklede nevroner, såkalte ektopier (slags små vorter i hjernen hvite substans – ytre lag av hjernen). Galaburda gjennomførte en rekke studier av hjernen til døde dyslektikere og identifiserte flere ektopier i en del av hjernen som en vet ivaretar sentrale funksjoner ved utvikling og tilegnelse av språk.Han fant også anatomiske forskjeller i ”medial geniculate nucleus” i thalamus – i form av generell redusert cellestørrelse. De store magnocellulære cellene i thalamus er viktige blant annet for evnen til å hurtig prosessering av auditiv og visuell informasjon.



 

LOGOMETRICA 

• Ektopier: Opphopning av umodne nerveceller i 
områder som er sentrale for tilegnelse og utvikling av 
språk.             

    (Heiervang et al., 2000). 

Presenter
Presentation Notes
Genene vi så på tidlgiere er ansvarlige for de strukturelle avvikene som en har funnet Deres hypotese gikk ut på dysleksi var forårsaket av mikroskopiske endringer i hjernens fysiologi, som fulgte av en tidlig feilutvikling av hjernen. Hjernecellene utvikles i fosterlivet, og gjennom celledeling og migrasjon, utvikles hjernen gradvis og ulike områder blir spesielt egnet til å ta ansvar for utførelsen av eksplisitte funksjoner, som språkforståelse i ……, artikulasjon i Broca’s område, analyse av språkelementer i ……. Osv. Geshwing og Galaburda argumenterte for at det kunne være faktorer tidlig i fosterets utvikling, som påvirket hjernens videre utforming og medførte at nevroner tiltenkt et bestemt område migrerte ufullstendig (grå materie?) eller samlet seg i små klumper med ufullstendig utviklede nevroner, såkalte ektopier (slags små vorter i hjernen hvite substans – ytre lag av hjernen). Galaburda gjennomførte en rekke studier av hjernen til døde dyslektikere og identifiserte flere ektopier i en del av hjernen som en vet ivaretar sentrale funksjoner ved utvikling og tilegnelse av språk.Han fant også anatomiske forskjeller i ”medial geniculate nucleus” i thalamus – i form av generell redusert cellestørrelse. De store magnocellulære cellene i thalamus er viktige blant annet for evnen til å hurtig prosessering av auditiv og visuell informasjon.



 

LOGOMETRICA 

Presenter
Presentation Notes
Det er nemlig slik at vi har tre (eller fire) områder som en vet er spesielt viktige for språket generelt og skriftspråket spesieltDet fremre grønne området kalles Broca, har en sentral rolle i forhold til artikluasjon og uttale. Området kan også benyttes til bearbeiding av ulike språklyder og enkle fonologiske oppgaver, med dette området har ikke disse oppgavene som sin «spesialitet». Området som er spesialisert for bearbeding av spårklyder og assosiasjon spårklyder (ordanalyse osv) ligger i det blå området (parito-temporale området). Derfor når en person blir bedt å å rime, eller fjerne første lyd i et ord elle lrmanipulere med et ord, så kan en klart registrerer økt aktiveringe i  denne delen av hjernen  (og bokstavgern). Området som er rosa, er det occipito-temporale området,, og har som oppgave å kjenne igjen ordbilder, morfem og deler av ord.Så ortografisk lesing vil i all hovedsak kreve økt aktivitet i dette området.  Det lilla området er knyttet til innholdsforståelse, ikke knyttet til avkoding, men til forståelsen.



 

LOGOMETRICA 

Funksjonelle avvik: 
• Redusert blodgjennomstrømning i bakre øvre del av venstre 

tinninglapp (Temple et al., 2003) og i det occipito-temporale 
området.  

 
• En svikt i dette område vil gi vansker både med fonologisk 

bearbeiding og fonologisk lesing og kan forklare de observert  
fonologiske vanskene vi kjenner fra barn med dysleksi. 

 



Presenter
Presentation Notes
Men, når en så sammenlikner hjernens aktivering hos barn med dysleksi og barn uten dysleksi under ulike leserelaterte oppgaver, fonologisk og ordlesing, så ser en at det er forskjell ---- øverst her ser dere hjernen til et barn uten lesevansker eller dysleksi, og nederst hjernen til et barn med dysleksi. Barnet uten lesevansker aktiverer (ordlesing/fonologsike oppgaver, ikke aktivering av forståelse) alle de tre hovedområdene for avkoding. Mest ordanaalse, ….Men eleven med dysleksi ser dere legger all sin eneregi i Broca – området som kompensatorisk kan understøtte fonemanalsye, men som primært har en rolle for artikaulsjon og uttale. ??? Hvorfor? Men – nå er vi ennå ikke der at verken barnehage, skole eller helsestasjon tilbyr verken gentesting eller f-MRI, for avdekking av dysleksi. Og det gjør at vi enn så lenge er prisgitt en analyse av dysleksiens kjenneteng – en tolking av summen av indikatorer eller markører for dysleksi.  Og det er vi skal se på i etter pausen.ø1 time – 15 minutt pause



 

LOGOMETRICA 

Link film 1 

Kjennetegn 
  - Hvordan oppdage   
   dysleksi? 

Presenter
Presentation Notes
Men, selv om min oppgave her er å ha et forskerblikk på dysleksiproblematikken – verken kan eller vil jeg løsrive meg fra hva dysleksi faktisk er – hvordan det er å ha dysleksi. Derfor skal vi begynne med, HVORDAN ER DET Å HA DYSLEKSI? 
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Kognitivt nivå 
 
 o Vansker med fonemisk bevissthet 

o Vansker med fonologisk korttidsminne 
o Vansker med RAN (rapid automatized 

naming) 
 

o Uavhengig av kognitive evner 

Presenter
Presentation Notes
Effekt av tiltak – lik uavhengig av evner.UtredningTidlig identifiseringSpråklig bevissthetFonemisk bevissthet: Første lyd, siste lyd, rim,MIN BÅT ER LASTET MED….(Bokstav) husker den?  Bruke egne barn  som eksempel i dag. Minus – lite faglig, useriøst. Fordelen er at erfaringer som i stor sammenfalle med andre foreldre – gir en helt annen ifallvinsker.Uansett – tre sønner, Eldste og yngste har dysleksi, han i midten ingen vansker med språk. Lesing o gskriving. Ufordringer i hverdange.Vi reiser på hytte: kjedelig å kjøre, ogs¨å sier Tord, da var 7 år, Min båt er lastet med? JA! Kr, er 3 år eldre og har dysleksi, Gert er ett år yngre og har dysleksi. T:«min båt er lastet med s», sol – (KR; stjerne, klarer dette nå, tross alt 10 år), - måne, sier Gert og godt fornøyd med svaret. Tord protesterer og mener Gert røyk ut, mor megler pedagogisk og de fortsetter. OK… då, sukker – salt – GERT: pepper… Nå protesteres det høylytt i baksetet og Gert blir lei – har tross alt holdt seg til «temaet» hver gang….. Gert har store vansker med fonemisk bevissthet. Skjønner ikke poenget med leken, men svarer på bakgrunn av innhold og mening. Dette kan kartlegges i barnehagen og bør kartlegges ved skolestart. Men fonemisk bevissthet er en god inidkator på dysleksi også eldre elever og voksne. Oppgavene er da ofte vanseklgiere, fjerne lyd midt i et ord og si hva en får (danske – danse) på kort tid, eller skal bytte om på bokstaver og si det nye ordene. Røverspårk blir aldri «en hit» «egog lolikokeror dodetot gogododtot»



 

LOGOMETRICA 

Når kan dysleksi oppdages? 
 

 Risikofaktorer før skolestart 
 Scarborough (1991) og T. Helland, RI-5 

 

 Fonemisk bevissthet 
 Bokstavkunnskap 

 

Presenter
Presentation Notes
Torgesen 2004 – rekke studier korrelasjonen mellom fon bev i førskolen og leseferdighet på mellomtrinnet; VET: elever med dysleksi, nesten uten unntak hatt vansker med fon.bvh før begynte på skolenRI-5TRASIkke tradisjon for i NorgeFrivillig å videreføre informasjonLundberg 



 

LOGOMETRICA 

Tidlige tegn på lesevansker 
 

 Vansker med å automatisere grafem-fonem 
korrespondansen (bokstav-lyd) 

 

 Vansker med fonologisk lesing 
 

 Tilegner seg ikke ordbilder 

Presenter
Presentation Notes
Skal snart se nærmer på typiske lesefeil og strategier, men årsaken til den sterke vektleggingen av tidlig innsats err at det som begynner som relativt små utfordringer innen lesing, på sikt ofte utvikler seg til omfattende vansker.(Kristian og «f»-lyden: Tord bruker tutt og filleEIN, kun lydering er lesing)



  Redusert fonemisk bevissthet 
 

 Vansker med bokstavlæringen 
 

 Vanskeliggjør fonologisk lesing 
 

 Mangelfull ordgjenkjenning 

Dominoeffekt: 

LOGOMETRICA 

Presenter
Presentation Notes
Automatisering av grafem-fonem korrespondansen Lydmetoden
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Redusert lesehastighet 
 

Dårlig leseflyt 
 

 Begrenset leseforståelse 
 
 Leselysten svinner hen 
 
 Demotivert 

 
 Sosio-emosjonelle vansker 

 
 Fagvansker 

Presenter
Presentation Notes
Torgesen 2004; det som i begynner som mindre utfordringer i 1. klasse, blir på sikt store omfattende vanskerDEN kan unngår for mange, og vi vet også at det direkte utbytte av tiltakene også er langt større når tiltak blir iverksatt på ikke bare 1-4, kontra ungdomsskolen, men også 1. kontra 3. klasse. (nettopp ny studie nå i vår)Men tilbake til typiske kjennetegn



Hildegard fra Bingen 

 
Hildegard var bare seks år gammel da hun ble 
gitt som tiende til et kloster. Allerede som barn 
var hun svært begavet. I klosteret fikk hun lære å 
lese og skrive, og da hun ble eldre, begynte hun 
å skrive bøker selv. Hun studerte naturen, 
beskrev planter, steiner, fisker, dyr og metaller. 
Hun var opptatt av…. 

Presenter
Presentation Notes
Dere skal få høre en gutt lese en ukjent tekst fra en av sine fagbøker, gutten går trinn 5 midtgard
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Kjennetegn  

Mangelfull gjenkjenning av 
ord 
Vansker med fonologisk lesing 
Mange lesefeil 
Lavt lesetempo 
Dårlig leseflyt 
Lav leseforståelse 
Vansker med rettskriving 

 
Hildegard var bare seks år gammel da 
hun ble gitt som tiende til et kloster. 
Allerede som barn var hun svært 
begavet. I klosteret fikk hun lære å lese 
og skrive, og da hun ble eldre, begynte 
hun å skrive bøker selv. Hun studerte 
naturen, beskrev planter, steiner, fisker, 
dyr og metaller. Hun var opptatt av…. 

/glett/ /tjeneren til kongen/ 

/vært 
bervag/ 

Presenter
Presentation Notes
Neologismer: gitt som – «glett» som, svært begavet - «vært bervag» , i kloster «i slokter», visuelle forvekslinger (ord som likner, samme bokstaver; hun – «han») , semantiske feil (korrigerer etter hva tror  ut fra handling og innhold; «tjeneren til kongen»), tilegg eller utelatesle av bokstaver, regulariseringsfeil – kutter eller legger til endelser  , Fonologiske feil: Lydmessig beslektet; 



Eksempel 

Reversaler 

Utelatelse 
av vokal 

Fonologisk 
lydrett 
staving 

Fonologisk 
ikke-lydrett 
staving 

Presenter
Presentation Notes
-…..Dette yngre elev, men som kjent har skrivevanskene en tendens til å vare ved også oppover i skolen. De viser seg både i form av skrivefeil , men også i forhold til evnen til å ta hensyn til mottakeren, fullstendige setninger, variere språket… umodent, enkeltDatahjelpmidlerLybøker 
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Fonologisk styrking 
 

  eller 
 

Ortografisk trening 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Omfattende forskning viser at fonologisk styrking bør prøves først. Noen mener fremdeles ogås det er eneste vei til Rom.Jeg mener, vurderes. Erfaring tilsier at stor forskjell – noen har fått så avlorlige vansker at best kan sammenliknes med fravær av fonologiske fedighet og en amputert arm, har nadre kun en svak arm – men fremdeles en som godt kan styrkes.Forskning har vist god effekt av slik styrking hos mange barn, likevel viktig å erkjenne at finnes unntak – eller i alle fall vurdere omkostnignene: fortsatt 4 år med fon styrking, lære ortograifisk lesing på 2 år?Velger å hoppe over fon.l es – mister en noe! Mister en backupstrategi tilå lese nye og ukjent ord. Fagbregper på ungdosmskole og vgs. Den gutten saom las for dere på trinn5, ble kompensering. Las isgjen tekssten på 10. trinn. Da kan du vurder utbygtte. 



Hildegard fra Bingen, trinn 10 

 
Hildegard var bare seks år gammel da hun ble 
gitt som tiende til et kloster. Allerede som barn 
var hun svært begavet. I klosteret fikk hun lære å 
lese og skrive, og da hun ble eldre, begynte hun 
å skrive bøker selv. Hun studerte naturen, 
beskrev planter, steiner, fisker, dyr og metaller. 
Hun var opptatt av…. 

 

Presenter
Presentation Notes
Utenom at han tydeligvis har vært i stemmskifte, la dere merke til noe annet?Ukjente – fonologisk strategi (som ikke fungerer) laanng tid. Faktisk, leser hele første linje og ot ord 2. linje på 8 sekund (totalt 11 ord). Så kommer ordet «tiende» som var ukjent, hvor lang tid på det? 7-8 sekund!Vedvarende vansker med leseflyt og rettskriving.MEN, mindre viktig hvis kan lese (inni deg) og forstå! Med relativt god flyt/tempo
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Senere tegn på lesevansker 
 

 Redusert lesehastighet 
 

 (Vansker med leseforståelsen) 
 

 Unøyaktig avkoding 
 

 Sliter i engelsk 
 

 Mange skrivefeil og skriver «enkle» tekster 

Presenter
Presentation Notes
Jenter – først får vansker senere….mellomtrinnet. FINNES også personer som utredes i vgs – ikke alltid skyldes mangelnde kompentanseDysleksi er samensatt, indviduelt kompenserer
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• Automatiseringsvansker 
 

– Tidsbegrepene (klokka/månedene/årstidene) 
– Høyre/venstre 
– Nye faguttrykk og/eller «abstrakte» begreper 

(symbiose, biom, infinitiv) 
– Multiplikasjonstabellen 
– Lære nytt språk (engelske, spanske, tyske gloser) 

 
 

Tilleggsvansker 

Presenter
Presentation Notes
Forskere – cerebellum (lillehjernen), går generelt på evnen til å automatisere ferdigheterI tillegg til vansker med å automatisere bokstavkunnskap, assosiasjonen mellom ordbilder og ord, også vansker med …..Disse forskerne lurer også på om det kan være årsaken til at 50% av personen med dysleksi synes å ha motoriske vansker eller vansker med balanse og koordinasjon. For dette er også ferdigheter som er knyttet til lillehjernen. Sally Shaywitz omtaler dette som clumsiness, vi kanskje ville sagt ”keitet”. De samme automatiseringsvanskene gi seg også utslag i vansker med å automatisere Ukedager og månedene, og en ser gjenre at dyslektikere helt opp i ungdomsalder støtter seg til fingere i regning, teller seg opp ved ganging, og støtter seg til fingrene for å få oversikt over når i uka torsdag er. De har ikke noe umiddelbart ”bilde” av når torsdagen er og må derfor gå gjennom alle dagene for f å en følesle eller forståelse for hvor langt ut i uke en skal. ALT dette kan gi inntrykk av det dreier seg om en elev som ikke er så smart, som sliter på generelt grunnlag og som har vansker på mange områder. Men det behøver altså ikke være tilfelle. Eleven kan spesifikke avgrensede vansker knyttet til autoamtiseirng og fonologi og som resulterer i vansker innen alle disse områdne.e 
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• Språklige vansker 
 

- Lite distinkt uttale (forenkler uttalen) 
- Vansker med å si fonologisk kompliserte ord 

(Mitsubishi, ripsbærbusker, initiativ, representant 
osv.) 

- Forveksling av ord som ligger nær hverandre 
fonologisk 

- Vansker med å hente frem navnet på kjente 
gjenstander 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Dyksleksi – bobla (bowla), hangla (handle)…forveksling intensiv og initiatviaLære nye ord….Logos-virus



 

LOGOMETRICA 

 
• Motoriske vansker 

– Ca. 25% har motoriske vansker 
– Shaywitz (2003): «clumsiness» 

 
• Sekundære vansker 

– Vansker med leseforståelsen 
– Fagvansker 
– Emosjonelle vansker 
– Dårlig selvbilde 
 

Presenter
Presentation Notes
Sekundære vansker: eldste min kom hjem og lo litt av seg selv. Hadde fått oppgave  i kristendom og han hadde lest oppgaven og kommet frem til at han skulle skrive om «Jakob og en sau»



Staving engelsk, ungd.skole 

• “In risent nys a lat of vails has bin fand vi a lat fo 
garbage bags insaid of them. Nau pipel vi sit ha a 
kunsumersesaiet can – and will – afakt the ocean 
environment.”  

  
• In recent news a lot of whales have been found 

with a lat of garbage bags inside of them. Now 
people will see that a consumer society can – and 
will – affect the ocean environment too. 
 

Presenter
Presentation Notes
Hvorfor LindDys og LIngRight? 



LOGOMETRICA 

Hva kan vi gjøre med det? 

LOGOMETRICA 



 

LOGOMETRICA 

«The unfair race» 
  Essensials of Assessing, Preventing and 
  Overcoming  Reading Difficulties, 2015 

Presenter
Presentation Notes
Kort fortalt: Det er vanskelig. Og en må se ord mange ganger før en oppnår gjenkjenning. Og selv når ordgjenkjenning er oppnådd, går det seint – og oppleves krevende. «Ganske bra beskrivelse?»En del av dere har sikkert lest siste Logos Nytt og dominoeffekten i lesing. Der jeg begynner med en fri oversettelse av «The unfair race», gitt i boken…  Ber forfatteren oss forestille oss at vi skal være med i kappløp på ungd.skolen. Kort fortalt er historien slik: Forestill deg at du går på ungd.skolen, dere skal ha kappløp og hver løper skal springe 1600 m hver. Anlegget har seks baner. Men i det startskuddet går, oppdager du at det hinder, hekker, to av banene. Det sier seg selv at de uheldige to som løper i disse banene, raskt blir hengende etter. Det er helt umulig for disse løperne å holde tritt med de andre, og for hver runde som går bli avstanden bare større. (SE LOGOS NYTT)



 

LOGOMETRICA 

«Leseløpet» 
o ¾ av elevene er elever uten lesevansker, jmf. 

«baner uten hinder» 
 

o ¼ (20%*) av elevene har lesevansker, jmf. 
baner med hinder 

Presenter
Presentation Notes
Lieberman og lIeberman sier at 75% av eleven vil lære å lese «no matter how unhelpful the instrcution»Liekvel velger å legge vekt på tiltak som hever nasjonal nivå i lesing, tiltak som gjør de fleste flinkere raskere – men som gjerne går på bekostning av de svakeste «raske bokstavene» Lesesenteret



LOGOMETRICA 

Hva trenger elever med dysleksi? 

• Systematisk / eksplisitt 
• Intensiv 
• Støttende 

Presenter
Presentation Notes
Faktisk påstår Liberman og Liberman (1990) at 75% av eleven vil lære å lese «no matter how unhelpful the instruction»



LOGOMETRICA 

• Systematisk / eksplisitt 
– ingenting overlates til tilfeldighetene  
– ingenting er underforstått eller sies implisitt 

 
– en lærer som modellerer  
– en lærer som viser hvordan bokstaver i skrift 

blir til lyder i taler 

Presenter
Presentation Notes
Barn som begynner i 1. klasse med redusert språklig bevissthet, svak fonologisk bevissthet og mangelfull bokstavkunnskap, har behov for eksplisitt innføring i det alfabetiske prinsipp. Det vil si at de i større grad enn medelevene har behov for at ingenting overlates til tilfeldighetene eller sies implisitt. Gaskins et al. (1997) har vist at elever i risikosonen ofte ikke oppdager det læreren lar være implisitt i forhold til ordlæringen, og at de trenger en lærer som modellerer og eksplisitt viser hvordan bokstaver i skrift blir til lyder i taler (se også Torgesen et al, 1999). Når opplæringen er eksplisitt antar en aldri at elevene vil oppdage eller forstå, men jobber konkret med språkets fonologi, ords fonologisk struktur, samt ordenes innhold og mening. På den måtes legges et helt nødvendig grunnlag, et fundament for den ordinære opplæringen og et utgangpunkt for tilegnelse av egnede strategier i møte med tekst og forståelse.



LOGOMETRICA 

Innhold i begynneropplæringen: 
 
språkets fonologi 
ords fonologisk struktur  
ordenes innhold og mening 

Presenter
Presentation Notes
Ingen tvil om jeg ser verden gjennom spesialpedagogiske briller. Og det er flott med ulike initiativ og som styrker den generelle elevens lesekompentanse. Samtidig – men da alstå sett med mine spes.ped.briller – har jeg vanskelig for å se ta den hevingen av nasjonalt nivå i lesing, er viktigere enn gjør alle til funkjsjonelle lesere. Faktisk er det slik, ifølge Liberman og Liberman (1990), at 75% av eleven vil lære å lese «no matter how unhelpful the instruction»



LOGOMETRICA 

• Intensiv 
 lærer i et saktere tempo 
 skal «ta igjen  
 
 flere repetisjoner  
 økt intensivitet om de i tillegg skal 

Presenter
Presentation Notes
Siden det er ulike årsaker til at et barn er i risikosonen for lesevansker, vil det også være ulike begrunnelser for å gi opplæringen intensivt.  Noen elever lærer i et saktere tempo enn andre, og trenger da flere repetisjoner før de oppnår de samme ferdighetene som medelevene. Andre er i risikosonen fordi de ikke har fått nødvendig stimulering før de begynte på skolen. Sistnevnte gruppe elever lærer like raskt som medelevene, men har behov for økt intensivitet om de i tillegg skal «ta igjen» den kunnskapen som de mangler. Elever med dysleksi har oftest mangler både i forhold til språklige forkunnskaper, i tillegg til at de også har en spesifikk svikt som vanskeliggjør tilegnelsen av leseferdigheten. Av den grunn er behovet for konkretisering og repetisjon stort, noe som ytterligere forsterker behovet for intensivitet i leseopplæringen. Trolig er dette også medvirkende årsak til at denne gruppen så raskt faller stadig lenger etter, når de ikke får hjelp tidlig. 



LOGOMETRICA 

• Støttende 
 

– kognitivt  
– emosjonelt 

Presenter
Presentation Notes
Elever i risikosonen har større behov for støtte, både kognitivt og emosjonelt. I amerikansk litteratur snakker en gjerne om «scaffolding» eller stilasbygging. Barn som er i risikosonen for dysleksi ser nemlig ikke automatisk et system i skriftspråkets oppbygning, og trenger derfor at læreren setter kunnskapen i system for dem! Det er dette som er stilasbygging. Stilaset skal vise elevene hvordan ny kunnskap bygger på tidligere og illustrere for elevene hvordan kunnskapen til slutt utgjør en helhet. Elevene vil ha behov for rikelig med anledninger til selv å bruke den nye kunnskapen og praktisere nye ferdigheter. Etter et tilstrekkelig antall med repetisjoner, vil stilaset bli overflødig og ferdigheten er automatisert.  Elever i risikosonen har imidlertid ikke bare har bruk for kognitiv støtte, minst like viktig er behovet for emosjonell støtte. De som har jobbet med elever med spesialpedagogiske utfordringer vet at disse elevene har større behov enn medelevene for støtte i form av positiv tilbakemelding, oppmuntring og ros. For å sitere Ingvar Moe sa, «Jau, det kan eg greie. Ja, det går nok an. Om nokon trur seie dei trur at eg kan.»



 

LOGOMETRICA 

Meld. St. 18 (2012-2011): Læring og fellesskap 
 

«Forskning viser at mange dyslektikere oppfatter lav 
selvtillit og vonde minner fra skolegangen som et 

større problem enn de faktiske lese- og 
skrivevanskene.»      

 
                              (Sætre, A. 2009 



 

LOGOMETRICA 

An unfair race? 
 

JA, definitivt! 
 

Presenter
Presentation Notes
Men det nytter! Det hjelper! Siden unfair, behovet for emosjonell og kognitiv støttte desto større.



The paradox of dyslexia: 
 

SLOW READING –  
FAST THINKING! 

 

Presenter
Presentation Notes
Yale Scientific Magazine: The paradox of dyslexia – slow reading, fast thinking.



• Men – det følger gjerne noen styrker også 
sammen med utfordringene: 
– Kreativitet 
– God problemløsningsevne 
– Helhetstenkning – «out of the box»   

Presenter
Presentation Notes
Burde ikke være sånn! Britiske forskere har funnet at30% av gründere er dyslektikere, 50% av de som har startet mer enn en bedrift. Blir gjerne fremstilt som om dyslektikere har en medfødt styrke i forhold til ……. Ikke forskningsmessig dekning for å si. Men – praksis viser sant. SÅ kanskje ikke medfødt – men fremtvunget: nødt til å gå en annen vei, nødt til å starte egen bedrift osv…..Uansett – det vi med sikkerhet vet ! er at en ikke må forveklse….



 

LOGOMETRICA 

Når diagnostisere? 
 

  Fra trinn 2 
 

 Jo tidligere, jo bedre 
 

 Aldri for sent 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Forbehold på trinn 2 og 3Behøver ikke være noe galt, selv oppdages på trinn 5 (gjerne jente)Aldri for sentStore indivdiuelle forskjeller både i omfang og i evne til å kompensere!



 

LOGOMETRICA 

Når kan en diagnostisere? 
 

 «Det er viktig at elever med dysleksi blir 
diagnostisert i denne perioden og i alle tilfeller 
før 4. trinn.»  s. 24 

 
 «Det betyr at en diagnose bør foreligge senest på 

trinn 3.» s. 28 



 

LOGOMETRICA 

Hvem kan diagnostisere? 
 

Den enkeltes faglig kompetanse 
 

 Ikke stilling/arbeidssted 
 

 I grunnskolen anbefales bruk av PPT til utredning 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
LOGOS-sertifisert  - ikke nødvnedigvis kompetnet til diangostiseres,Teste – gjenkjenne – identifisere langt på vei – gi tiltak, braOfte sammnesatt, og derfor spesialpedagogisk kompenatse , Asperger, Down syndrom, ADHD, spesifikke språkvansker og APD 



 

LOGOMETRICA 

KOMORBIDITET 
 

  ADHD/ADD 
 Spesifikke språkvansker 
 APD (auditive prosesseringsvansker) 

 
 

Presenter
Presentation Notes
30% av dysleksi har ADHD, ADHD har ca 40-50% dysleksiDifferensialdiagnostisering



 

LOGOMETRICA 

Intelligens og lesing 

Presenter
Presentation Notes
Før, nødvnedig å intelligensteste eleven førsteDiskrepans mellom evner og leseferdighetDysleksi på alle nivå, også lavere intelligensnivå,. Derfo rikke riktig å forbeholde diagnosen til de med nomrale og bedre evner



 

Stor grad av arvelighet 

 
 
 

    VIKTIG: En arver en genetisk disposisjon for dysleksi, 
men miljøfaktorer vil i stor grad bidra til å bestemme i 
hvilken utstrekning disse disposisjonene skal gi seg 
utslag i manifest dysleksi (Vellutino & Scanlon, 2001). 

Presenter
Presentation Notes
Hvis eldre søsken har, er sannsynligheten ca. 30%.Hvis en av foreldrene har dysleksi, er sannsynligheten 30-50%.



Samspillet mellom arv og miljø 

Film 3, Kr. 2 

Presenter
Presentation Notes
Jo lavere du er på den genestiske skalane – jo svakere forutsetninger har du og desto sterkere må miljøet inn for å kompensere for de observerte vansekne.ALTSÅ: ikke lede oss til en deterministisk holdning – ja, ja, er jo medfødt, lite vi kan gjøre fra eller til. JA, vi kan ikke endre den genetiske disposisjonen til eleven, men vi KAN BETY mye for omfanget vanskene skal få. SÅ FAKTISK TVERT IMOT! JO svakere eleven er, jo viktiktere er læreren og miljøet rundt eleven. Og i så måte er en ganske komplisert figuren i Høien og lUndberg sin bok….NÅ gir teskten mening . Fremdeles ingen fonologisk strategi, noe som gjør at flyten  stopper helt opp ved ukjent ord som : TIENDE _ KLOSTER _ BEGAVET – BESKREV. Men ortografisk strategi – mange høykfrekvente ord. Korrigerer semtantisk – ingen nonord, neologismerDET NYTTER!!! Ikke alle klarer fikse fonologisken, men fikser lesingen.
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