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Diagnosticering af dysleksi 
- disposition

for den 2. marts 2009

Hvornår kan man afgøre, 
hvorvidt der er tale om dyslektiske vanskeligheder?

Hvad er vigtigt at undersøge 
- ud over læse-skrivefærdigheder?

Læse- og skrivefærdigheder, case

Fonologisk opmærksomhed, IL-sprog og bogstav

Eksempel på undersøgelse og rapport med 
undervisningsforslag

Testbatteriet

Jeres egne cases

(De sidste to slides er fra undervisning i det 
morfematiske princip)

Hvad skal der til, før man kan tænke, at en 
elev er ordblind?

Store og opmærksomhedskrævende vanskeligheder med 
læsning – dvs. med læseforståelsen.

Vanskelighederne skal kunne forklares ved vanskeligheder 
med afkodning af de enkelte ord – dvs. med det 
fonematiske princip.

Vanskelighederne må ikke kunne forklares af store 
problemer med fx syn, hørelse eller sprog. Eleven må ikke 
have en anden diagnose, som let forklarer 
læsevanskelighederne. 
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Klasse-trin Undervisning ”Stadie” LIX og rigtighedsprocent 
hastighed

0.kl. Forudsætninger

Børnestavning 

Før-læsning

Visuel / logografisk

1.kl. Logografisk, det fonematiske princip 
for bogstavers standardlyd

Logografisk

Alfabetisk/fonetisk

Lix 0 - 10

2.kl. Det fonematiske princip for 
standardlyde og for nogle 
bogstavfølger. På vej mod ”flydende 
læsning”.

Konsolidering og 
automatisering af det 
fonematiske princip

Lix 10 – 15 

13 ord / 10 sek.

3.kl. Det fonematiske princip for 
bogstavfølger. ”Stillelæsning”

Konsolidering og 
automatisering af det 
fonematiske princip

Lix 15 – 20, 95% ri

16 ord / 10 sek.

4.kl. Det morfematiske princip, 
”Instruktionslæsning”

Ortografisk/morfemisk

Automatisering ved 20 ord /10 
sek. sammen med høj ri%

Lix 20 – 25, 95% ri

20 ord / 10 sek.

5.kl. ”Flydende læsning” Lix 25 - 30, 95% ri 

23 ord / 10 sek.

6.kl. Traditionsprincippet Lix 30 - 35, 95% ri 

28 ord / 10 sek.

7.kl. ”Ubesværet læsning med 
forståelse”

Lix 35 – 40, 95% ri

33 ord / 10 sek.

8.kl. Lix 40 – 50, 40 ord / 10 
sek.

9.kl. Lix 45-50+, 50 ord / 10 
sek.

Model for læseudvikling
Spear-Swerling og Sternberg, 1994

Jørgen Frost:

”Principper for god læseundervisning”

0. kl.

1. kl.

2.- 3. kl.

3.- 4. kl.

5. kl.
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Ordblinde har vanskeligheder med opfattelsen, hukommelsen og 
bearbejdningen af ords lyd 

– både i korttidshukommelsen og i ordforrådet

Børn der udvikler dysleksi har svært ved:

At blive opmærksom på ords enkeltlyde og identificere lyd

At lære bogstavers navne og lyd – forveksler nemt bogstaver der 
lyder næsten ens, fx b og d

At lære sig lyden af nye ord eller af orddele – uklare fonologiske 
repræsentationer, svært ved at huske hyppige stavelser og 
bogstavfølger

At fastholde ords lyd i korttidshukommelsen – svært ved at huske 
og gentage rækker af ord (især nonord på mere end 2 stavelser)
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- dysleksi kan først diagnosticeres, når eleven er i gang med sin 
læseudvikling 

� i bhv.kl.: læsevanskeligheder i 2./3. kl. har i 4 ud af 5 tilfælde 
sammenhæng med følgende i bhv.kl.:

- utilstrækkelig bogstavkendskab
- ringe opmærksomhed på sproglyd
- dårlig udtaledistinkthed af lange ord

� i 1. og 2. kl: Mistanke om dysleksi, hvis eleven har lav fonembevidsthed og 
svært ved at forbinde bogstav med lyd og læse nye ord på 2 – 3 bogstaver

� i 3. kl.: Her bør den fonematiske strategi være lært. Mistanke om dysleksi, 
hvis eleven har problemer med afkodning og derfor ikke selvstændigt kan 
læse lette tekster i begyndelsen af 3. kl.

Hvornår ?
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Spørg til ...

Dysleksi/læsevanskeligheder i familien

Interesse for skriftsprog

Fødselskomplikationer m.m.

Talesproglig udvikling

Talepædagog i børnehaven

Skolegang – skoleskift, vanskeligheder, 
undervisning

Specialundervisning

Psykologiske faktorer
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Hvad er dysleksi?
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Individuelle læseundersøgelser

*IL-basis: 
Sprog og bogstav

Testbatteriet 
(3.-5.kl. +)

IL-basis: 
*Sprog og bogstav 

(bhv.kl. + )
Tekst og ord (1.-

3.kl.)
IL-mellem (3.-7.kl. +)

DL-prøven 

Skolerne PPR

Psykolog

Talepædagog
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Læsekonsulent en er tovholder i den 
tværfaglige afdækning

9

Ordblindhed med sammensatte sproglige vanskeligheder

De største vanskeligheder
- også med bogstaver og sprogforståelse

Større vanskeligheder
- også med med umiddelbar ordgenkendelse

”Ordblindhed”
Vanskeligheder med skriftens lydprincip: 

usikker og langsom læsning

Også begrænset ordforråd og sproglig hukommelse
- sammensatte sproglige vanskeligheder

Også langsom benævnelse – dobbelte vanskeligheder

Vanskeligheder med sproglyde

Læsevanskeligheder

Sproglige vanskeligheder

10
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Kognition

Psykolog

WISCIII – en bredt anvendt intelligenstest:

o verbal forståelse: information, ligheder, ordforståelse, 
omtanke

o perceptuel organisation: billedudfyldning, billedserier, 
terningmønstre, puslespil

o opmærksomhed: regning, talspændvidde

o hastighed: kodning, symboler 

Man skal være opmærksom på følgende:
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� Tekstlæsning contra ordlæsning

� Ydre eller indre ledetråde

� Vrøvleord contra rigtige ord

� Bogstavernes lyde – fonemer

� Fonologisk opmærksomhed

� Staveudviklingen – lydbevarende stavning

� Fastholdelse af bogstav-lydrækkefølge

� Lytteforståelse bedre end læseforståelse
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IL 
individuel læseundersøgelse

Forforståelse

Lytteforståelse

Læseforståelse

Indre og ydre ledetråde

Afkodning af enkeltord

- lydrette ord

- ikke lydrette ord

- nonord

Auditiv stavning
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Eksempler på test til at få indsigt i symptomer og 
grundproblemer ved dysleksi

Primære symptomer

� ordafkodning

� retskrivning

Primære grundproblem

� svigt i det fonologiske system

Nære relaterede grundproblemer

� korttidshukommelse

� benævnelse/ordmobilisering 

� artikulation/distinkt udtale

� forsinket sprogudvikling

IL-prøve – tekst contra ord/ydre contra 
indre ledetråde

Læseevaluering på begyndertrinnet

Elbros lister, DVO

Dansk læseprøve

Diagnostisk staveprøve fra Trappestigen

ST - prøverne

IL- basis: Sprog og bogstav

Testbatteriet, DVO

Læseevaluering på begyndertrinnet

Testbatteriet
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Ordafkodning

Afkodning af 
nonord

– kun den 
indirekte vej 
uden om 
leksikon

Afkodning af 
rigtige ord

– enten den 
direkte eller den 
indirekte vej
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Kan eleven anvende en fonologisk afkodningsstrategi

Læse rigtige ord og nonord

- Læseevaluering på begyndertrinnet – fra 1. kl. 

- Dansk læseprøve, Afkodningstest fra 2. kl.

- Elbros lister – fra 2. kl.

- IL – fra 1. kl.

- Diavok – fra 7. kl. 

- DVO 3. kl.
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Elbros lister 

Testen består af 4 ordlister: 2 
med rigtige ord og 2 med 
nonord.

Kan bruges fra 2. kl. og også til 
unge og voksne.

Vejledning:

Eleven skal læse ordene højt, og testen optages på bånd.

Hvis eleven forsøger flere gange på det samme ord, og et 
af forsøgene er korrekt, scores ordet som korrekt. 

Et nonsensord er læst korrekt, såfremt alle bogstaver har 
fået en standardudtale eller evt. en betinget udtale (udtaler 
der er betinget af de andre bogstaver i ordet). 

Procent rigtige = antal rigtige x 100 / antal ord i alt
Ord pr. minut = antal ord i alt x 60 / samlet læsetid i 
sek.
Rigtige pr. minut = antal rigtigt læste ord x 60 / samlet 
læsetid i sek.
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http://laes.hum.ku.dk/test/elbros_ordlister/
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RetstavningRigtige ord

- Både den 
direkte og 
indirekte vej

Nonord

- Kun den 
indirekte vej
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Retstavning

Stave rigtige ord og nonord

- Læseevaluering på begyndertrinnet

- IL

- ST

- Trappestigen

- DVO, nonord
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Auditiv diskrimination

B - d - g

P – b –d

G – p – d

B – g – p

G – d – b

D – b – p

D – p – g

P – g – b

Dæk munden 
med et stykke papir
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Er eleven fonologisk opmærksom

- Læseevaluering på begyndertrinnet:
Identificere vokaler og konsonanter, Forlyd og rimdel, 

stavelsesniveau, fonemniveau

- IL-basis: Sprog og bogstav:

Rim, forlydsanalyse og –reduktion, fonemsyntese og 

fonemanalyse

-DVO: 

Fonologisk subtraktion

-Testbatteriet:

Rim, fonemgenkaldelse, fonologisk subtraktion, spoonerisme
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IL Sprog og bogstav, forlydsanalyse og reduktion
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IL Sprog og bogstav, fonemsyntese og fonemanalyse
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Nære relaterede grundproblemer

� korttidshukommelse – arbejdshukommelse

� benævnelse / ordmobilisering

� artikulation/distinkt udtale

� forsinket sprogudvikling

Testbatteriet, talepædagog, psykolog

Testbatteriet, talepædagog

Testbatteriet, talepædagog

Talepædagog, elevens historie

Testbatteriet
Dalgaard, Krogshøj, Lund, Otzen

Består af:

- Noteringsark 

- 6 billedark

- Lærervejledning

- teori

- praksis, herunder opgørelse af 
resultater
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Afdækning af læsevanskeligheder

Læseforståelse

Retskrivning

Ordgenkendelse

Fonologisk
opmærksomhed

Morfologisk
opmærksomhed

Sprog

Hukommelse

Bogstav-
kendskab

Læsestrategier
-ledetråde

Læse-skrive-
forudsætninger
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Hukommelsesprøver

1. Sætningsspændvidde

2. Verbal              
arbejdshukommelse
Fx  ti  li  po

3. Kims leg (visuelt input)

Elsebeth Otzen
09-02-2009 28
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Sproglige prøver

1. Udtalekvalitet

2. Ordmobilisering

3. Ordkendskab

4. Overbegreber

5. Syntaks

6. Semantik

Elsebeth Otzen

09-02-2009 29

Definition
Evnen til relativt hurtigt at hente et kendt ord frem og 
benævne det

4 profiler:

Afprøvning
Set ud fra fonologiske kriterier (nævne 10 ord med m)
Set ud fra semantiske kriterier (benævne 10 billeder)
Max 30 sekunder til hver opgave

Ordmobilisering

Præcis

Upræcis

HurtigLangsom

Ordmobiliserings-
hastigheden 
forudsiger 14% af 
variationen af 
læsefærdighed

30
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Kendetegn

• Tøver i mere end 6 sekunder (Giv mig …øh blyanten)
• Fyldord (fx øh)
• Ubestemte pronominer (fx den der)
• Repetitioner af ord eller sætninger
• Upræcise, forkerte eller langsommelige svar
• Metakognitive overvejelser (fx jeg kan ikke lige huske ..)
• Afbrudte/halve sætninger

Benævnelseshastigheden forudsiger ca. 14 % af variationen 
i senere læsefærdigheder (Elbro, 2001)
Benævnelsesproblemer kan hindre indlæring af nye ord 
(Høien / Lundberg, 2002)

Ordmobiliseringsvanskeligheder
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Undersøgelse af 
Lundberg, 1999

Fonologiske kriterier:

Dobbelt så lang tid for 
dyslektikere

Semantiske kriterier:

Lille forskel

Elsebeth Otzen09-02-2009 32
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Ordkendskab

Større ordkendskab medfører 
bedre læseforståelse

Viden om emnet medfører både 
større ordkendskab og bedre 
læseforståelse

Megen læsning medfører større 
ordkendskab

Anna Gellert, 
2003

Overbegreber
Fx ”hest – hund – rotte – kat 
Hvad er det til sammen?” –
”dyr!”

Elsebeth Otzen
33

Syntaks

17 mdr. – opfattelse af syntaks

2 år – to-ords sætninger, 
grammatisk begyndende tale

4 år – større meningslængder

6 år – syntaksen er i store træk 
på plads

Semantik

Konkret – overført betydning 
/metaforer

Som regel opfatter 
dyslektikere sproget meget 
konkret. 

Idiomer
En ordforbindelse, som har en 
betydning, der ikke kan 
udledes alene af de enkelte 
ords betydning

Det hele gik op i hat og ______
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Fonologiske prøver

Rim 

Hvad rimer: seks syv tyv

Find to ord, der rimer på hat

Fonemgenkaldelse

Finde ord med samme forlyd, udlyd og indlyd

Fonologisk subtraktion

Tag en lyd væk: forlyd, udlyd og indlyd

Spoonerisme

Bytte om på to orddeles forlyd, fx bæse-nor næse-bor
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Spoonerismer

Undersøgelser

Lundberg, 1999                         
læse højt – hæse løjt

Lundberg, 2002                    
bodfold – udpegning

Testbatteriet 

kadebar - badekar

Elsebeth Otzen09-02-2009 36
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Morfologiske prøver

1. Sammensætning og afledning

Fx cykelbud bliver til budcykel

Misforstå: Tag ”forstå” væk, så er 
”mis” tilbage. Sig et andet ord med 
forstavelsen ”mis” 
Venskab: Tag ”ven” væk, så er ”skab” 
tilbage. Sig et andet ord, der ender på 
”skab”

2. Bøjning – rigtige ord og nonord

Fx 1 gyffe – 2 gyffer

at my – jeg myr/myede
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Ordgenkendelse

1. Helordsgenkendelse
Fx b o g t u n g k l a p

2. Grafisk ordgenkendelse
Fx maskine:  
maskerne maskine masterne masede

3. Fonologisk ordgenkendelse
Fx flytte: flutte flyde fylte flødde

Elsebeth Otzen
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Elev i august 4. klasse

Dyslektikere scorer 
ofte meget lavt ved:

A1 og A2

B1, B2 og B6

C3 og C4

E1 og E3

09-02-2009
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Sprog
Testbatteriet er en screening, som kan give anledning til at 
kontakte talepædagogen, som kan gå i dybden med 
undersøgelse af

o semantik 
- ekspressivt (hurtig/langsom) ordmobilisering 
- ordforståelse

o syntaks

- ekspressivt og impressivt

o morfologi
- ekspressivt og impressivt

o fonologi 
- auditiv diskrimination
- udtaledistinkthed, fonologiske processer
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Hvordan gavner det morfematiske 
princip elevens læsning og 

stavning?

altankasseblomsterne

Eleven skal afkode

1. Eleven opdeler ordet i mindre betydningsbærende dele, 
som eleven umiddelbart forstår

2. Hurtig adgang til morfemer og deres betydning støtter 
afkodning/forståelse og dermed læsehastigheden, fordi 
morfemerne er større enheder end stavelser

3. Den morfematiske strategi støtter arbejdshukommelsen, 
idet det er længere betydningsbærende enheder - og 
ikke stavelser og fonemer - der skal opbevares i 
arbejdshukommelsen
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Gode grunde til at udnytte det morfematiske 
princip

� det er økonomisk at huske morfemers stavemåde frem for alle 
former af et ord

� det morfematiske princip er stærkere end det fonematiske 

� fejlstavninger hos trænede stavere viser ofte en forkert 
morfologisk analyse (fx initagertiv)

� ved opdeling af ord har morfemer den fordel, at de knytter sig 
til ordets betydning

� mange lange ord kan ikke slås op i ordbogen, så man må 
opdele ordet i morfemer for at finde frem til hele betydningen

� morfologisk analyse spiller en stor rolle, når læsere overraskes 
over bestemte ord (fx fortænder)


