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Flerspråkighet och dyslexi

Liv Bøyesen
Nasjonalt senter for flerkulturell 

opplæring
NAFO

http://nafo.hioa.no/
http://www.morsmal.no/

• Hur skiljer man en typisk 
andraspråksutveckling från en med 
dyslexi?

• Hur upptäcker man?
• Hur stöttar man 

–en vanlig flerspråkig utveckling -
– respektive en flerspråkig person med 

dyslexi?

Dagens tekst
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Hur skiljer man?

• Dysleksi
–Kjennetegn?

• Typisk andrespråksutvikling
–Kjennetegn?

Liv Bøyesen NAFO

Defini-
sjoner

Lesing

Årsaker/
forklaringer/
modeller

Språklige

Observa-
sjoner

Tester og 
prøver

Kogni-
tive

forhold i 
hjernen

Være-
måter, 
mønstre

Denne oppsummeringen skal jeg forklare
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Språkutvikling
Barnespråk 
enspråklige
• Trekk

– Gradvis mot målspråket
• Strategier

– Forenkling
– Overgeneralisering

• Bruk av regler
• Ord for begreper

• Stagnasjon 
– avvikende

• Ett språk - fra et 
nullpunkt

Mellomspråk to-
flerspråklige

• Trekk
– Gradvis mot målspråket

• Strategier
– Overføring

• Underdifferensiering
– Forenkling
– Overgeneralisering

• Bruk av regler

• Stagnasjon 
– avvikende eller normalt

• Flere språk – samtidig 
eller ett/flere først

Liv Bøyesen NAFO

Mellomspråk

Førstespråket Andrespråket

Tospråklighet

Påvirkning

Kontrastive forklaringer
Feilanalyse

Liv Bøyesen NAFO
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Vurder teksten som kommer

Hva slags avvik er dette?
Spesifikke vansker eller typisk 
utvikling? 

Liv Bøyesen NAFO



24.11.2017

5

Hva mestrer eleven?

Liv Bøyesen NAFO

Eleven mestrer

–oppgaven – å lage setninger med 
spørreordene hva, hvem, hvilken, hvor, 
hvordan, hvorfor

–setningsstrukturen
–de latinske skrifttegnene 
– forholdet språklyd og bokstav - i store 

trekk
–å kommunisere (sjarmere) gjennom 

tekst:
Hvorfor er jeg snill og grei - fordi jeg liker 

deg

Liv Bøyesen NAFO
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Avvik 

1. ?! i starten av 
teksten

2. HVA SPISR?
3. HVORDANVeidag
4. VYlKENFARGEeykka 

my?
5. VEM BOR Y DT 

RØDE HØSET?
VOR eRlUAmy?

6. VORFOR 
eRYEYSNYlOGGRey?

7. FODY YeYlYKerDY

1. Tegnsetting
2. Her kreves subjekt og 

trykklett vokal
3. Mellomrom mellom 

ordene, endelse i 
ordet vær, tillegg av 
ordet det)

4. I istedenfor y, kort a-
vokal

5. Kort e-vokal, u istf ø, 
særskriving pron

6. Særskriving 
pronomen og adjektiv

7. Særskriving 
pronomen

Liv Bøyesen NAFO

En fordel å vite noe om arabisk skrift?

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش •
ص ض ط ظ ع

غ ف ق ك ل م ن ه و ي  •
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Flicker-

Arabic_Alphabet.jpg

• En starter til høyre. Merk rekkefølgen: alif, ba, ta, dha, djim, ha, 
kha, dal, thal…

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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Sist i ord Midt i ord Først i ord Isolert

بكت رباك ايتب ب
تسل لتن ات ت

لنف خلم بل ل
ختن لرخن دخ خ
کمل تبکم تابک ک

Arabisk skrift – tegn ut fra posisjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_arabiske_alfabetet
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_alphabet

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Kjennetegn arabisk skrift - oppsummert

● Er alfabetisk – bokstaver representerer 
språklyder

● Skrives fra høyre mot venstre

● Korte (svake) vokaler skrives ikke

● Avslutningen av et ord markeres med en 
slags stor bokstav

● Bokstavene for bestemte konsonanter brukes 
for vokaler

● De fleste bokstavene endrer form etter 
posisjon i ordet

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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Forskjeller i skrivesystem og ortografi

Liv Bøyesen NAFO

Språklyd Persisk/dari/pashto Norsk/jf svensk

/∫/ ش skj/sj/sk/g/j/ch/

/o/ o/å
/o:/ و å
/s/ ص/س s/c
/k/ ک k/c/
/u:/
/u/

و o
o/u

Fallgruber – vinklinger
Spesial-
pedagogikk

Avvik, 
observasjoner

Norsk som 
andrespråk/migra-
sjonspedagogikk

Dysleksi? Har fonologiske 
vansker (vansker 
med språklydene i 
norsk)

Typisk i en 
innlæringsfase

Kan være 
språkvansker

Viser vansker med 
norsk grammatikk

Typisk i en 
innlærerfase

Kognitive vansker 
– lærevansker, 
hørsel?

Viser tegn på ikke 
å forstå 

Ordforrådet

Familieforhold?
Selektiv mutisme?
Spesifikke 
språkvansker?

Har 
adferdsmessige 
avvik -
- snakker ikke

Reaksjon på 
skolesituasjonen – evt 
traumer
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En annen utfordring – forholdet forståelse 
- avkoding

Liv Bøyesen NAFO

Høytlesingen

• Politiet/mistenker/to/s/vindler/milj
øer/for/å/stå/bak/flere/ti/talls/tilfel
ler/av/bedrager/i/de/sistemåneden
e.

• Finn hvorerordene -

–Rød strek viser feil markering
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Konklusjon?

• Avkoding – forståelse? 
• Hva påvirker hva? 

Liv Bøyesen NAFO

Erfaringsmessige utfordringer? 
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Var det du eller jeg eller en nabo som skulle ha eple?

Språklig utforming og kontekst
Flere tolkninger?

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Hvem er størst av fugl og katt?Språklige uttrykk og eksempler 
som illustrerer, er det tydelige 
forskjeller i virkeligheten? 

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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Hva er kriteriet for plassere objekter eller ord i en felles kategori?

• Hvilke ord passer sammen:
Hummer, sjøhest, flaggermus og hare?
Greit å koble flaggermus og hare fordi disse to dyrene
1. hører til samme klasse, pattedyrene
De kan også deles inn ut fra 
2. Hvor de lever – hummer og sjøhest i vann
3. hva de spiser - sjøhesten og flaggermusen er rovdyr og 

spiser leddyr, mens haren er vegetarianer og hummeren 
åtseleter, evt kannibal (egne artsfrender)

4. Hvem som spiser dem - Hummeren er kokt på bildet (!), og 
både den og haren kan spises av oss mennesker

5. Hvordan de ser ut – to av dem har utvekster, sanseorganer, 
på hodet: hummeren har følehorn: 
https://snl.no/f%C3%B8lehorn og haren har værhår 
https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=v%C3%A
6rh%C3%A5r Populært sagt – to av dyrene har vinger

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Om en virkelig skal snakke om ordene og 
ikke dyrene de referer til

6. Sjøhest og flaggermus er 
sammensatte ord

7. Hummer og hare begynner på «h». 

Liv Bøyesen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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Hur upptäcker man?

Spesped

Migped/ 
andredspråks-
ped

Tradped

Tilpasset opplæring

Finne ståsted/ 
kartlegge
Gi opplæring ut fra 
forutsetninger
Forsterket 
samarbeid med 
foreldre/foresatte
Være advokat?

Tempo ut fra 
forutsetninger/tidvis 
relativt langsom 
progresjon

Tempo ut fra 
forutsetning og 
behov/rask 
progresjon

Relativt like 
forutsetninger tatt for 
gitt
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Språkutvikling versus spesialpedagogiske 
behov

Chasing a running target

Hur bär man seg åt i en 
utredningsprocess?
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Hypotese
Datainnsamling

Tolkning
Konklusjon 

Kompetanse

Samtaler
Samarbeid

Bakgrunn
Historie

Anamnese 

Observasjon 
Testing 

Tilrådning 
tiltak

Forebygging
Oppfølgning

Arbeidsprosessen i en utredning – sammenlign med forskning

Liv Bøyesen NAFO

§3.12 
i vg 
skole
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Beskrevet i veiledningen til prøvene i 
permen

Liv Bøyesen NAFO

Men også på nettet:
http://nafo.hioa.no/fag/ppt/

Til grunn for modellen

• Utvidete rolle
–Kunnskap om to- flerspråklig 

utvikling
–Utvidet samarbeid

• Inkludering av foreldre
–Ressursperspektiv på eleven

• Informasjon om hele språkkompetansen
• Tidligere utdanning/opplæring

–Sikring av språktilpasset opplæring

Liv Bøyesen NAFO
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Liv Bøyesen NAFO

Elevens navn/nummer: Kjønn:
Alder: Hvor lenge i Norge:
Født: Morsmål/andre språk:
Trinn: Evt skole/barnehage i hjemlandet?
Undersøker/prøveleder:
Dato:
Virksomhet:

Dominans:    mm no     begge   andre s   alle
Snakke:   
Lese:
Skrive:

Elevens bakgrunn

Informasjon fra samarbeidspartnere

• Foreldre
• Helsetjenesten
• Lærere og fagfolk i skolen

– Kontaktlærere, lærer i grunnleggende norsk, 
tospråklige lærere, spesialpedagoger, 
helsepersonell i skolen

• PPT (Pedagogisk psykologisk teneste) er 
forankret i den norske Opplæringsloven
– Er sakkyndige og utreder ut frå mistanke om 

spesielle behov
– Har høy spesialpedagogisk kompetanse

Liv Bøyesen NAFO
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Relevante prøveresultater

• Språklige og faglige ferdigheter på 
andrespråket

• Språklige og faglige ferdigheter på  
morsmålet

• Kognitive og språklige prøver på 
morsmålet

• Kognitive og språklige prøver på 
norsk

Liv Bøyesen NAFO

Mer om prøver fra NAFO (oppdrag fra Udir)

• Leseprøver
– 2. og 3. trinn
17 språk 
4.-5. trinn
3 språk

http://nafo.hioa.no/g
runnskole/kartlegg
ingsverktoy/kartle
ggingsprover-pa-
morsmal/

• Kognitive prøver 
FLORO
– Ordminne
– RAN
– Ordrepetisjon
17 språk (ett evt to 

til kommer)
Tilgang krever 

kursbevis
Mer om FLORO her:
http://nafo.hioa.no/fag/

ppt/floro/

Verktøy for 
kartlegging av 
nylig ankomne 
med liten 
skolebakgrunn, 
inkludert 
leseprøver  
4 språk
Lastes rett ned 
fra lenken til 
høyre her: 
http://nafo.hioa.n
o/grunnskole/kar
tleggingsverktoy

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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Generering av arbeidshypotese

Argumenter 
for hypotesen

Argumenter mot 
hypotesen

Liv Bøyesen NAFO

Det svenske kartleggingsmateriellet

• https://www.spsm.se/funktionsned
sattningar/las--och-
skrivsvarigheterdyslexi/flersprakig-
kartlaggning-av-avkodning-och-
lasning--ett-kartlaggningsmaterial
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Dyslexia is a specific learning difficulty which mainly affects
the development of literacy and language related skills.
It is likely to be present at birth and to be lifelong in its effects.
It is characterised by difficulties with phonological processing, 
rapid naming, working memory, processing speed, 
and the automatic development of skills 
that may not match up to an individual’s other cognitive abilities.
It tends to be resistant to conventional teaching methods, 
but its effects can be mitigated by appropriately specific intervention, 
including the application of information technology
and supportive counselling

En god definisjon av dysleksi for FLORO
Det engelske dysleksiforbundet
http://www.bdadyslexia.org.uk/whatisdyslexia.html

Liv Bøyesen NAFO

Flerspråklig Ordminne
RAN og Ordrepetisjon

Ordminne - Auditivt sekvensielt 
minne 
(i den fonologisk delen av 
arbeidsminne - Baddeley)
inneholder meningsløse 
og meningsfulle ord 

Prøve(r) på RAN
inneholder tall, bokstaver og tegninger

(bilder)
Ordrepetisjon
Inneholder meningsløse ord
Spørreskjema til elevene
Elevens egenvurdering av leseferdighet 

og leseutvikling

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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https://www.youtube.com/watch?v=2zF15C3vnIw#t=3.0886455
https://www.youtube.com/watch?v=mT0NLihOK30

Baddeleys arbeidsminnemodell

Central executive

Episodic buffer

Visuo-spatial 
sketchpad

Phonological 
loop

Articul
atory 
loop

Se filmene:

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

RAN

• Bowers og Ishak (2003: 153) sier 
det slik: ”Visual naming speed as 
indexed by RAN can be considered 
to reflect the rapid integration of 
lexical access and retrieval 
processes with lower level visual, 
auditory and motoric (articulatory) 
processes.” 

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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RAN – Denckla og Rudel

• http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid
_automatized_naming

• http://newfirstsearch.oclc.org/ima
ges/WSPL/wsppdf1/HTML/02284/Q
L6OX/PSA.HTM

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Rapid Automatized Naming (RAN) Taps a Mechanism That Places 
Constraints on the Development of Early Reading Fluency
Arne Lervåg1 and 
Charles Hulme2

Abstract
•Previous studies have shown that rapid automatized naming
(RAN) is a correlate of early reading skills; however, the
interpretation of this finding remains controversial. We present 
the results from a 3-year longitudinal study. RAN, measured with
nonalphabetic stimuli before reading instruction has begun, is a 
predictor of later growth in reading fluency. After reading
instruction has started, RAN continues to exert an influence on
the development of reading fluency over the next 2 years. 
However, there is no evidence of a reciprocal influence of reading
fluency on the growth of RAN skill. We suggest that RAN taps the
integrity of left-hemisphere object-recognition and naming
circuits that are recruited to function as a critical component of
the child's developing visual word-recognition system. 

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
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Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

- skal fange opp fonologiske 
vansker – jf definisjonen –
problemer med de minste 
byggesteinene i språket

Ordrepetisjon

Et skjema der eleven blir bedt om å 
vurdere sin egen lesing

Flytende? – Det kommer 
og kommer?
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Eleveksempler

• Thai
–http://nafo.hioa.no/fag/ppt/ressurser

-for-ppt/
–http://nafo.hioa.no/wp-

content/uploads/2014/04/LivBoyesen
_NOA.2_2007.pdf

• Somalitalende jente –
– https://www.bokus.com/bok/9789144039176/det-

hanger-pa-spraket-larande-och-sprakutveckling-i-
grundskolan/

Hur stöttar man

A. en typisk 
flerspråkig
utveckling

B. respektive en 
flerspråkig person 
med dyslexi?
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Konklusjon og tiltak

A. I tråd med lovgrunnlaget §§2.8 
eller 3.12 (Den norske 
opplæringsloven)

B. Tilleggsrettigheter ut fra §5 (Den 
norske opplæringsloven)

Liv Bøyesen NAFO

Tiltak flerspråklige elever 

• Organisering
– Tospråklig opplæring

• Grunnleggende norsk
• Morsmålsopplæring
• Tospråklig 

fagopplæring
– Samarbeid om 

opplæringen
• Trekantsamarbeid 

– Lese- og 
skriveopplæringen

– Fagopplæringen
– Kartlegging
– Spesialpedagogiske 

tiltak

• Innhold
– Språkutvikling

• Systematisk 
tilrettelegging

– Grunnleggende 
ferdigheter

– Fagutvikling
• Språket i fagene -

ordforråd
– Utvikling av resten  - hele 

mennesket
– Flerkulturell 

tilrettelegging
• Inkludering
• Antirasisme
• Identitetsstyrking
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Trekantsamarbeid

• Systematisk lærersamarbeid 
–Kontaktlærer, faglærer, tospråklig lærer:
–Om fagoopplæringen

• http://nafo.hioa.no/fag/filmer/trekantsamarbei
d-og-ordbank

–Om leseopplæringen
• http://nafo.hioa.no/fag/filmer/parallell-lese-og-

skriveopplaering/
–Om kartlegging og utredning –

• hør med SPSM og deres erfaringer med kursing 
av tospråklige lærere og spesialpedagoger

https://www.studentlitteratur.se/#3
2020-01

https://www.universitetsforlaget.no/nett
butikk/familielaering-uf.html

Systematisk lærersamarbeid 
kap 11

Flerspråklighet og lese-
skrivevansker kap 15
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Om dysleksi er en mulig konklusjon

• Fagbøker på bånd, Utvidet tid, oppgaver lest 
høyt, bruk av retteprogram: 
http://www.statped.no/Tema/Sprak/Dysleksi/

• Deling av ord – automatisering?
• Computerbased training with Orto-Phonological

Units in Dyslexic Children: New Investigations
(2008) – men…spesifikk trening versus generell 
lesing?

• Erfaringer i Sogn og Fjordane?
• Morsmål som fremmedspråk i ungdomsskolen 

evt i vg skole? (Dette er mulig i Norge – kva 
med Sverige?)

Liv Bøyesen NAFO

Trekantsamarbeid, translanguaging, 
inkludering

• http://nafo.hioa.no/fag/filmer/trek
antsamarbeid-og-ordbank/

• https://www.cuny-nysieb.org/
• https://www.cuny-

nysieb.org/teaching-bilinguals-
webseries/

• http://nafo.hioa.no/fag/filmer/stint
a-et-mangfold/

Liv Bøyesen NAFO
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Flere ressurser

• http://nafo.hioa.no/grunnskole/fil
mer/sprakverksted/

• Husk –ikke bruk Edge, men 
Firefox: 
http://clu.uni.no/bildetema-
html5/bildetema.html?version=nor
wegian&language_selector=simple
&languages=nob,nno,eng,sqi&lang
uage=sqi&page=index&title=Bildet
ema%20-%20albansk

Liv Bøyesen NAFO

Lykke til! 

Er det tiden 
eller vannet 
som 
kommer og 
kommer?

Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring


