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Irlen syndrom

Denne artikkelen gir informasjon om Irlen syndrom og metode. Irlen syndrom 
er en perseptuell dysfunksjon eller forstyrrelse i den måten hjernen tar inn, 
tolker og bearbeider visuell informasjon på. Hjernen makter ikke å bearbeide 
visuelle stimuli korrekt dersom den blir utsatt for visuell overstimulering og 
stress.

AV EMILIE CONSTANCE KINGE
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Irlen syndrom er ikke et visuelt problem eller 

en synsforstyrrelse, men det går an å tenke på 

det som en visuell «allergi» mot lys. Dette kan 

være en underliggende og medvirkende årsak 

til bl.a. barns lese-, lærings- og konsentra-

sjonsvansker, hodepine og fysiske plager, uro, 

atferdsvansker, engstelse osv. 

Irlen syndrom er pr. i dag ukjent for de fleste 

i Norge, men i andre land, blant annet USA og 

Storbritannia, er det ikke uvanlig at mange 

skoler har egen screener som tester barn for 

Irlen syndrom dersom de strever med lesing 

og skriving. På universitetsnivå i Storbritannia 

blir screening og utredning av Irlen syndrom 

for studenter med lese- og skrivevansker ofte 

dekket av det offentlige gjennom DSA (the 

Disabled Students’ Allowances). Men dette er 

ingen regel.

Mari er et barn som ble screenet for Irlen   

syndrom av meg våren 2016. 

Mari på 12 år er ei jente som i dag går i 6. klasse 
og strever med lesing og skriving. Det har hun 
gjort siden hun begynte på skolen, og hun 
vegrer seg sterkt mot å måtte delta i aktivite-
ter som fordrer lesing. Hun strever også med 
konsentrasjon og utholdenhet og liker best de 
praktiske fagene på skolen. I 3. klasse ble Mari 

diagnostisert med ADHD, og i 5. klasse ble det 
konkludert med dysleksi. Mari føler selv at 
hun nå henger etter de andre i klassen. Hun 
nekter å lese høyt både på skolen og hjemme 
og opplever det som flaut. Selvbildet hennes 
er under press. Hun føler seg dummere enn 
andre. Hun finner ulike måter å kompensere for 
dette på for å gjøre seg populær og for å holde 
på venner. Maris foreldre hører om noe som 
er kalt «Irlen Syndrome» og «Irlen method» og 
reiser til England for at Mari skal bli utredet for 
dette. Metoden, eller tiltaket for dem med Irlen 
syndrom er forbausende enkel; det handler om 
å legge inn et fargefilter mellom tekst og øyet for 
å roe ned visuelle stimuli og gjøre det enklere 
for hjernen å tolke visuelle inntrykk som f.eks. 
tekst, tall og bokstaver. Fargefiltre kan være far-
gete plastikk-lesefolier som legges over teksten, 
(overlays) eller fargete filterlinser/briller, altså 
briller med farget glass.   I begge tilfelle blir det 
testet ut hvilken farge som gir best komfort og 
har best effekt for den enkelte. 

Mari ble testet. Hun fikk erfare forskjellen på 
å lese gjennom ulike filtre med ulike farger og 
fargekombinasjoner, og det ble konkludert med 
en rosa nyanse for Mari. Hun fikk med seg hjem 
lesefolier, og det ble bestilt briller. 

Mari selv beskriver: «Når jeg leser vanlig, så bli 
bokstavene lysere og den hvite siden blir mørkere. 
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Og bokstavene flyter og hopper inn i hverandre»! Når jeg bruker 
lesefoliene eller brillene, så blir bokstavene mørkere og større 
liksom, og de holder seg i ro. Og den hvite siden blir lysere. 
Så med briller eller lesefolier blir det lysere sider og mørkere 
skrift. Bokstavene blir tydeligere og jeg ser hele siden tydeligere! 
Det blir lettere å lese da». 
 
Under intervjuundersøkelsen med Mari ble det klart at hun 
har hatt mye ubehagsfølelse, blant annet i klasserommet som 
hun aldri har snakket om. Hun trodde alle hadde det sånn som 
henne. Men hun hadde ofte hodepine og følte seg plaget av 
det sterke lyset i klasserommet. Hun har også noen ganger følt 
seg kvalm og uvel når hun måtte lese. Når symptomer på Irlen 
syndrom ble lest opp for Mari, og når hun ble spurt om for-
hold vedrørende lys, lesing, oppfatning av visuelle oppgaver, 
skårer hun høyt på det meste. Mari har vært mye plaget. 
Hun opplever lesefoliene som en stor lettelse under lesing 
og generelt skolearbeid, og hun bruker brillene både som 
arbeidsbrille og som solbrille. Under testen var det også på- 
fallende hvordan leseflyten bedret seg med filtre. Da hun 
skulle lese fra vanlig tekst uten filtre, leste Mari sakte, nølende, 
stotrende. Da hun fikk lagt over sin favoritt- og utvalgte folie, 
leste hun flytende, uten å stotre og med en påfallende økt 

hastighet.

Mange elever som strever med lesing, læring og har vansker 

med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter, 

får i dag tilrettelagt hjelp. Til forskjell fra bare en generasjon 

tilbake, har vi i dag betydelig større kunnskap om lese- og 

skrivevansker, dysleksi, både når det gjelder kartlegging, 

utredning og diagnostisering og når det gjelder iverk-

setting av gode og virksomme tiltak i barnehage og skole. 

Ettersom lese- og skriveferdigheter er grunnlag for videre 

læring, er det imidlertid av stor betydning at vi stadig 

søker økt og utvidet forståelse av hva som hemmer og hva 

som kan fremme lese- og skriveferdighetene til barn som 

strever med dette. Økt innsikt og forståelse, ikke minst hos 

barn selv, er dessuten viktig for å forhindre at de utvikler 

et dårlig selvbilde basert på en følelse av å være dummere 

enn andre, og for å skape motivasjon til å finne ut av hva 

som kan lette og hjelpe i prosessen med å utvikle egne 

ferdigheter.

Ettersom jeg i en årrekke har arbeidet med barn som 

strever med læring, konsentrasjon og oppmerksomhet, 

atferd og manglende impulskontroll mm., er jeg stadig 

åpen og nysgjerrig på alt som kan lede til nye forståelses- 

måter og gode hjelpe- og støttetiltak for disse barna. 

Ofte har jeg gjort meg tanker om hvorvidt vi som jobber 

i fagfeltet er for snevre i vår forståelse og tilnærming, og om 

vi er tålmodige og dyktige nok til å søke tilstrekkelig innsikt 

og forståelse av kompleksiteten i barns indre så vel som 

ytre verden. Kan vi komme til å overse en underliggende 

vanske til det som kan arte seg som atferdsvanske, kon-

sentrasjons- og oppmerksomhetsvanske, lese- og skrive-

vanske, læringsvansker osv.? Har vi undersøkt bredt nok og 

dypt nok? Har vi lyttet lenge nok til hva barn selv beskriver? 

En gutt på ca. 10 år som var diagnostisert med dysleksi, 

ble spurt av en Irlen-screener: «Hvordan ser denne siden ut 

for deg? Bokstavene og skriften? Hvordan føler du det når du 

leser»? Gutten ser nærmest forbauset opp på den voksne 

og utbryter; «Det er det aldri noen som har spurt meg om 

før»! Det skulle vise seg at gutten hadde gode beskrivelser 

på hvordan han opplevde og så skrift, og han skildret 

hvordan bokstavene fløt over i hverandre, bokstaver som 

flyttet seg, forsvant ut på kanten av siden, ble tåkete og 

uklare osv. Noen ganger så han bokstavene baklengs. 

Han skildret også ubehagsfølelse som hodepine, fysisk 

uvelhet, svimmelhet osv. når han skulle arbeide med lesing 

og skriving. (Eksempel gitt av Stephanie Jamison under et 

screeningkurs som jeg deltok på i England 2016.)

Det hviler et betydelig ansvar på oss voksne som 

møter barn i barnehage- og skolesammenheng, for i sam-

arbeid med barnet stadig å være åpne og søkende i hva 

som kan gi hjelp i en krevende livs-, utviklings- og lærings 

situasjon. Å stadig være på søken etter faktorer som kan 

lette eller hemme barnets læring, og søke etter avlastende 

tiltak som kan frigjøre barns selvtillit og tro på egne krefter 

og muligheter, er en evigvarende prosess. Det som er 

hjelpsomt for den ene, kan være til liten hjelp for en annen.

I denne sammenheng er det at jeg fattet interesse for 

Irlen syndrom og Irlen metode, et velkjent syndrom og 

metode i USA og Storbritannia og i flere andre land, men 

så vidt jeg vet relativt ukjent her i landet. Riktignok har 

fenomenet Irlen syndrom vært nevnt innenfor det optiske 

fagmiljøet her i landet (Optikeren 3/2015 og i nr. 5/2006), 

men ellers ikke, så vidt meg bekjent. Ettersom jeg opp-

holder meg en del i England, kom jeg over dette fenomenet 

hos fagpersoner som arbeider med voksne dyslektikere, 
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Lesefoliene består av 10 ulike farger mens briller kan fås med 150 
ulike fargekombinasjoner.

studenter ved universitet og høyskoler, og ble slått av 

hvordan et enkelt virkemiddel kan ha så stor virkning 

på voksne som ofte har strevet gjennom mange års 

skolegang uten kanskje en gang å vite at de hadde lese- og 

skrivevansker. Jeg leste derfor om Irlen syndrom, møtte 

og snakket med folk i England som både brukte og hadde 

stor glede og nytte av de tiltakene som denne metoden 

benytter. 

Hva er Irlen syndrom? 

Irlen syndrom er en visuell persepsjonsdysfunksjon (visual 

perception dysfunction). Dette innebærer en dysfunksjon, 

eller forstyrrelse i den måten hjernen tar inn informasjon 

på, og hvordan den ser og tolker den informasjonen som 

tas inn visuelt. Det er ikke noe galt med øynene, og det er 

heller ikke et visuelt problem eller en synsforstyrrelse. Det 

har å gjøre med hvordan hjernen ser, tolker og bearbeider 

visuelle inntrykk. Irlen syndrom kan også sies å være en 

hypersensitivitet overfor bestemte farger i fullt lys, som 

fører til at hjernen oppfatter visuell informasjon ukorrekt. 

Det går an å tenke på dette som en visuell «allergi» mot 

lys. Dette kan blant annet føre til innlæringsvansker, lys-

sensitivitet, hodepine og engstelse, i tillegg til vansker 

knyttet til lesing og skriving. Denne lyssensitiviteten kan 

føre til at barn (og voksne) kan oppleve uklarhet og ustabi-

litet når de leser skriftlig materiale. Det kan være vanskelig 
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å lese setninger og holde oppmerksomhet på bokstaver 

og tall på den trykte siden, og det kan føre til vansker med 

lesetempo. Lys i klasserommet kan være plagsomt og føre 

til hodepine, irritabilitet og frustrasjon. Barn vil kunne 

oppleve lett distraherbarhet, vansker med å starte opp-

gaver og konsentrere seg om dem over tid og rastløshet. 

Hjernen blir stresset og på vakt overfor lysbølger. 

Når hjernen er stresset og tar inn den visuelle informa-

sjonen, blir den lett overveldet, og ord og bokstaver kan 

komme til å bevege seg på siden, de kan hoppe, de kan 

spinne eller virvle rundt, og de kan bli tåkete og uklare. 

Dette er symptomer som lett kan forveksles med dysleksi 

eller lese- og skrivevansker. Mange regnes da også som feil-

diagnostiserte med dysleksi der det i virkeligheten er Irlen 

syndrom de lider av.  

Helen Irlen, som syndromet og metoden har sitt navn 

fra, er skolepsykolog, autorisert terapeut og familie- 

terapeut, spesialist i innlæringsvansker hos voksne og er 

i dag direktør for Irlen-instituttets internasjonale hoved-

kvarter. Gjennom sitt arbeid med voksne studenter 

med lærevansker, gjorde hun en oppdagelse som resul-

terte i betydelig bedring av leseferdighetene hos hennes 

studenter. 

Metoden kalte hun Irlen-metoden. Metoden omfatter 

to former for behandling eller tiltak: Bruk av fargete lese-

folier (et farget plastark til å legge over tekst) eller fargete 

filterlinser/briller. I begge tilfellene vil den valgte fargen på 

henholdsvis lesefoliene eller brillene, være individuelle og 

blir funnet gjennom screening, eller testing og utprøving. 

I begge tilfeller er det tale om en filtrering av lyset, og både 

lesefolier og linser fungerer som filtre som tilbakeholder lys 

i bestemte farger. Uttrykket Irlen-filtre eller bare filtre refe-

rerer til begge disse typene (Irlen, 2010, s. 13).

Helen Irlen forklarer at Irlen syndrom: 

«is a perceptual dysfunction that affects the processing of 
information as it passes from the eyes to the brain. When you 
read – whether from a printed page, a computer screen, or other 
surface – the eyes take in words or information»  
(Irlen, 2010, s. 6). 

Hun sier videre: Det har blitt tydelig fra mange års forskning 

at ikke alle ser bokstaver og ord på samme måte, med samme 

avstand, eller til og med som gjenkjennelige bokstaver. 

Noen mennesker ser bokstaver som hopper rundt på siden, 

dansende eller virvlende, mens andre ser ordene mikset 

sammen. Dette er i hovedsak Irlen syndrom (Irlen, 2010, s. 

9, min oversettelse).

Fra Irlen-instituttet i USA hevdes det  at av dem som er 

rammet av Irlen syndrom er: 

• opptil 47 prosent dyslektikere, autister, lider av 

lærevansker (har spesifiserte læreproblemer og 

lesevansker) eller har AD/HD 

• 33 prosent er feildiagnostisert med AD/HD, 

dysleksi, atferdsvansker mm

• 12–14 prosent av den generelle populasjonen har 

Irlen syndrom

• 55 prosent med hodeskader, hjernerystelse eller 

whiplash har Irlen syndrom (Nyhetsbrev fra 

Irlen-instituttet, hentet fra Irlen.com, 8. juni 2016 

og informasjonsbrosjyre utgitt av Irlen Institute 

International).

Ifølge Irlen-instituttet regnes det at én tredjedel av 

dem som har dysleksi, har en reell og virkelig dysleksi. 

Én tredjedel regner en har Irlen syndrom og én tredjedel 

har en kombinasjon av dysleksi og Irlen. Hvis vi kun 

konkluderer med dysleksi og overser et mulig Irlen 

syndrom, setter vi naturlig inn tiltak for å avhjelpe dysleksi, 

men dette roer ikke hjernen. Hjernen vil fremdeles kunne 

være hyperaktiv og overanstrengt av visuelle stimuli og 

kan fortsette å feiltolke f.eks. skrift, tall og bokstaver. 

Det anbefales derfor fra Irlen-instituttet å utrede Irlen 

syndrom først. Først når hjernen er roet ned gjennom bruk 

av fargefiltrene hos dem med Irlen syndrom, kan en gå 

videre og utrede for dysleksi.

Irlen syndrom er også kalt Scotopic sensitivity syn-

drome og Mears-Irlen syndrome. I den danske over- 

settelsen av boken «Reading by the colors» av Helen Irlen 

(2005), kalt «Læsning med farver» sies det:

«Irlen syndrom er en forholdsvis ny betegnelse. (…). Tidligere 
har man brukt betegnelsen Scotopic Sensitivity Syndrome 
(engelsk), hvilket på dansk vil svare til Skotopisk sensitivitets-
syndrom, men det har ikke vært brukt på dansk. Faktisk har det 
aldri eksistert et offisielt uttrykk på dansk». 

… han skildret hvordan bokstavene fløt over i hverandre, 
bokstaver som flyttet seg, forsvant ut på kanten av siden, ble 
tåkete og uklare osv.
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Om årsaken til navneendringen sies det: 

«Det tidligere navnet skotopisk sensitivitetssyndrom har 
gitt anledning til både misforståelser, kritikk og skepsis, og i 
vitenskapelige kretser besluttet man på slutten av 90-tallet å 
endre navnet til Irlen syndrom – oppkalt etter Helen Irlen, som 
fremfor noen har kjempet utrettelig i mer enn 20 år for at øke 
kjennskapet til disse symptomene og denne metoden, som kan 
redusere eller eliminere dem (Irlen, 2010, s. 11 oversatt fra dansk 
til norsk).

Etter at ti år gamle Harrison Downs fra New Zealand fikk 
diagnosen Irlen syndrom, har han fått tilpasset rosafargede 
brilleglass for å filtrere bort tåken som han opplever å se når 
han leser. Brillene utgjør en stor forskjell i skolearbeidet, sier 
gutten selv. Det er seks måneder siden Harrison fikk diagno-
sen Irlen syndrom. «Før jeg fikk brillene, ble sidene jeg skulle 
lese tåkete, og jeg begynte å se uklart, forteller Harrison til 
avisen Taranaki Daily News. Han er en av 18 elever som har 
diagnosen Irlen ved Kaponga Primary School, New Zealand. 
Skolen har totalt 121 elever. (…) Syndromet gjør seg utslag 
på forskjellige måter. For noen synes det som det kommer en 
elv mellom ordene. Dette gjør det vanskelig å holde linjene 
sammen. For andre vil ord kunne hoppe rundt på siden eller 
danne digre spiraler som endrer seg. For andre igjen kan syn-
dromet påvirke synspersepsjonen og til og med oppfatningen 
av en persons ansikt. Siden Kaponga School begynte å jobbe 
med å diagnostisere barn som strever med Irlen for omkring 
tre år siden, har rektor Shane Downs oppdaget hvor utbredt 
det er. Men etter at barna har blitt identifisert, har han sett 
forbedring i skoleprestasjoner, tilfredshet og tillit. 
(…). Rektor Downs ønsker at alle barn i skolen testes for Irlen, 
men inntil videre, anbefaler han foreldre å få testet sine barn 
hvis de har mistanke om at noe er feil. (Lewandowski, 2015)  

Mange med diagnoser som dysleksi og dyspraksi lærer 

tidlig å kompensere for sine vansker ved å utvikle over-

levelsesstrategier, eller strategier for lesing og læring.  

De blir dermed ofte ikke fanget opp før de møter på utfor-

dringene knyttet til videre studier. De arbeider ofte hardt 

og langt hardere enn andre for å oppnå de resultatene som 

de ettertrakter uten å være klar over hva dette koster dem 

av innsats. 

En norsk student studerte ved universitet i Glasgow og 

forsker i dag på internasjonal politikk ved Oxford univer-

sitet. Hun opplevde gjennom hele sin skoletid at hun hadde 

strevd med lesing og skriving, og at hun derfor måtte jobbe 

ekstra hardt, og langt hardere enn andre for å oppnå de 

karakterene og resultatene hun ønsket. Hun utviklet sine 

spesielle strategier for læring. Hun har bl.a. et fotografisk 

minne og benyttet «knagger» til å koble informasjon på. 

Hun ble en «ekspert» på tankekart. Først under stu-

diene i Glasgow ble hun fanget opp og testet for dysleksi. 

Deretter fikk hun tilbud om å la seg utrede for Irlen syndrom 

og fikk sine Irlen briller i 2012. Hun sier; «Det funket med 

én gang! Jeg elsker brillene mine så mye! De har reddet meg! 

I dag jobber jeg som forsker! Tenk det! Takk briller!» 

Hun forteller videre at under testing ble det påvist en økt 

lesehastighet på 33 prosent med bruk av Irlen-briller. 

Hun har også redusert sin styrke på sine ordinære briller 

ved bruk av Irlen-briller og trenger ingen styrke lenger når 

hun arbeider på pc. Hun hevder at vi alle lærer forskjellig, 

og at vi alle må lære en måte å lære på. Tidligere anstrengte 

hun øyemusklene, og bokstavene så tåkete ut. Dette var 

fordi kontrasten mellom svart og hvitt var anstrengende 

for øynene hennes å forholde seg til, og det slet ut øynene 

når de skulle tilpasse seg svakt/sterkt lys. Blåtoner vil f.eks. 

for henne være mer avslappende og vil få øyemusklene til 

å slappe av. Tidligere måtte hun printe ut alt fra pc-en for 

å kunne lese. I dag leser hun på pc-skjermen med Irlen- 

brillene. Hun hevder at mange tror de har dysleksi, mens 

de i virkeligheten har Irlen syndrom (Norsk kvinne inter-

vjuet av meg)

Å ha vansker med å behandle og bearbeide visuell 

informasjon kan framkalle mange symptomer og lidelser 

som hodepine, magesmerter, tretthet/utmattelse, og 

de kan også påvirke oppmerksomhet og konsentrasjon. 

For mange med lesevansker, lærevansker, dyslektikere, 

ADHD, autisme kan vansker med å bearbeide visuell infor-

masjon og opplevelsen av visuelt stress forverre vanskene 

selv om de ikke er den direkte årsaken. Uansett kan Irlen- 

metoden komme til bidra til å redusere stress og øke over-

skudd og mestring.

Her er historien til Claudia, en kvinne med bipolar lidelse:

«Jeg er manisk depressiv. Siden jeg startet med å bruke Irlen 
linser (briller) for fem år siden, er min maniske depresjon 
redusert. Jeg har stor ro når jeg bruker brillene. Siden denne 
roen er så deilig, så tar jeg sjelden Irlen-brillene av meg.  
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Når jeg tar av brillene, selv bare for kort tid, så mister jeg 
denne roen raskt. Hvis jeg ikke har brukt brillene på flere 
dager, så har jeg til og med økende problemer med å sove. 
Tankene mine blir uberegnelige også. I tillegg til hjelpen med 
min maniske depresjon, så er det en annen ting som Irlen 
hjelper med, nemlig de fargete lesefoliene. De hjelper meg til å 
lese raskere og med bedre forståelse av det jeg leser.  
(www.irlen.com)

For en tid siden ble det offentliggjort en interessant studie 

i Bergen angående manisk-depressive eller bipolare (NRK, 

2016) I studien ble det funnet at da de bipolare personene 

fikk på seg oransje briller som stenger ute blått lys, gikk de 

maniske periodene over mye fortere. En ung dame, Tuva 

Maria Martinussen, fikk selv diagnosen bipolar for tre år 

siden, og hun sier: «Jeg merka en umiddelbar virkning. 

Det tok ikke mer enn to-tre minutter fra jeg tok på brillene 

til jeg merka at hele verden dempa seg» forteller hun. 

Studien ble foretatt av Tone Elise Gjøtterud Henriksen, psy-

kiater ved Valen Sjukehus og stipendiat ved Universitetet i 

Bergen. Forskningen hennes viser at personer med bipolar 

lidelse antakeligvis er ekstra følsomme for blått lys som 

finnes i vanlig dagslys. Sannsynligvis er det imidlertid flere 

av oss enn vi vet om som har denne lysømfintligheten 

som fører til ulike symptomer og lidelser som vi ofte ikke 

engang tenker på grunnet tilvenning. Blått lys har vi også i 

økt grad innendørs både gjennom skjermene vi bruker og 

generell belysning, f.eks. lysstoffrør.

Studien er interessant, og det kunne vært interessant å 

se dette i lys av Irlen syndrom- og metode. Irlen syndrom 

innebærer nemlig å tilpasse individuelle farger, eventuelt 

fargekombinasjoner til de ulike individer gjennom scre-

ening og kartlegging. Ulike personer med de samme van-

skene vil kunne trenge ulike farger på sine fargete lesefolier 

eller briller. Det er derfor ikke slik at det finnes én farge som 

er rett for alle. Dette er en avgjørende forskjell. 

En annen viktig forskjell er at en i den nevnte studien 

benyttet briller med et oransje farget glass, mens det i 

Irlen-metoden benyttes filtre. Filtre er ikke det samme 

som fargete glass. Irlen-filtre forandrer ikke fargen på 

verden utenfor. Når en ser gjennom brillefiltre («glass») 

med rosa, grå, blå, oransje mfl. farger, vil verden fremdeles 

inneha sine naturlige farger ettersom brillene filtrerer, de 

farger ikke. Helen Irlen hevder at 

«The lenses are carefully designed to filter only the color, or 
colors, in the visible light spectrum that are causing the percep-
tual problem for the individual» (Irlen, 2010a, s. 63). 

Irlen vil ikke kurere dysleksi. Irlen syndrom kan da heller 

ikke behandles i betydningen kureres ettersom vi kan 

betrakte syndromet som en allergi, en kronisk sensiti-

vitet. Men vi kan redusere visuelt stress og dermed lindre 

og bedre forutsetningene for bl.a. å lese, ved å filtrere 

lyset med farger. Lesefoliene består av 10 ulike farger, 

mens briller kan fås med 150 ulike fargekombinasjoner. 

Fargete lesefolier og/eller briller, individuelt tilpasset har 

påvist å lindre effekten av visuelt stress. Ofte er den enkelte 

imidlertid ikke selv oppmerksom på den ekstra energi og 

anstrengelse det koster dem å for eksempel lese, og farge-

filtrene vil derfor som før nevnt kjennes som en stor lettelse 

og avlastning.

 

Utredning av Irlen syndrom

Det første nivået i Irlen-metoden og utredningen av Irlen 

er screening. Gjennom denne prosessen vil personene 

det gjelder bli testet, og alvorlighetsgraden kartlagt. 

Screeningen består av tre deler: 

Del 1: Spørsmål/intervju angående forhold og erfaringer 

knyttet til lesing og skriving og opplevelse av hvordan lys 

påvirker følelsen av komfort. 

Del 2: består av ulike oppgaver der hensikten er å 

kartlegge barns opplevelse av komfort/diskomfort i test- 

situasjonen (ikke kunnskaper og ferdigheter!) knyttet til 

oppgaver som gir tilsvarende utfordringer som lese- og 

skriveoppgaver. Dette fører oss over til siste stadiet som 

handler om å avgjøre graden av bedring ved bruk av fargete 

lesefolier med hensyn til lesehastighet, leseflyt, lese-

forståelse og økt komfort/behag.

I del 3 testes bruk av fargete lesefolier for å identi-

fisere hvilken farge eller fargekombinasjoner som gir best 

komfort under oppgaveløsning og i hvilken grad bruk av 

foretrukket lesefolie gir lettelser i oppgaveløsningen. 

Denne screeningen vil indikere/avgjøre om du har Irlen 

syndrom eller ikke. Det som kan avgjøre dette, er om du 

opplever en umiddelbar forskjell, lettelse, komfort ved 

bruk av fargete lesefolier når du leser skrift/jobber på pc, 

Mange regnes som feildiagnostiserte med dysleksi, der det i 
virkeligheten er Irlen syndrom de lider av.
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og eventuelt hvor betydningsfull bedringen oppleves, eller 

om lesefoliene ikke utgjør noen vesentlig forskjell/bedring. 

Dersom du foretrekker å lese svart skrift mot hvit bunn, har 

du ikke Irlen syndrom.

Det andre nivået i utredningen eller diagnostiseringen er 

en mer spesifikk og omfattende prosess for å identifisere 

hvilken farge som vil fungere best i filterlinsene/brillene. 

Fargen er som regel en annen enn på lesefoliene. 

Det finnes 150 ulike fargekombinasjoner og det lages 

briller, eller linser med den fargen eller fargekombina-

sjonen som er rett for den enkelte. Disse brillene fil-

trerer alt lys og roer visuelle stimuli gjennom hele dagen. 

Disse brillene med fargete glass, filtre og farger endrer som 

tidligere nevnt ikke ditt syn på verden. Den som bærer 

brillene, ser fremdeles klart, og verden farges ikke av brille-

glassenes farge slik f.eks. solbriller gjør.

 

Oppsummering

Irlen syndrom anses som nevnt å kunne være en del av 

problemet for mange mennesker med øyeproblemer, 

dysleksi, AD/HD, Asperger syndrom, kronisk 

utmattelsessyndrom, hodeskader, migrene, hodepine mm.

Irlen syndrom kan påvirke flere ulike områder som: 

Akademisk- og arbeidsutøvelse, oppførsel, oppmerk-

somhet og evne til å sitte rolig. Symptomer på Irlen 

syndrom når det gjelder lesevansker: 

• Konsentrasjon

• Hopper over ord eller linjer

• Gjentar linjer

• Mister hvor de var i setningen

• Hopper over små ord

• Leser sakte og nølende

• Foretrekker redusert belysning

• Lar seg lett distrahere

• Trenger hyppige pauser

• Unngår lesing

• Lesing blir vanskeligere etter hvert

• Redusert leseforståelse 

• Vansker med lesing som å forstå innholdet, leser 

ord feil, problemer med å holde seg på linjen 

og kan hoppe over ord, leser sakte og nølende, 

unngår å lese mm.

• Skrivevansker som vansker med å kopiere skrift, 

uregelmessig skriftstørrelse, vansker med å holde 

seg på linjen mm.

• «Forvrengninger» som; ordene på siden mangler 

klarhet og stabilitet, ordene kan opptre tåkete, de 

beveger seg eller forsvinner.

Symptomer på Irlen syndrom når det gjelder leseubehag:

• Tåkesyn

• Hodepine

• Røde/våte øyne

• Tørre øyne

• Kløende øyne

• Må flytte teksten unna

• Leser nære

• Hyppig blunking

• Kvalme

• Tretthet

• Sovner

• Skjermer siden

• Lukker eller dekker til et øye

• Bruker finger som markør

• Må dekke til deler av teksten

• Hyperaktiv

• Lyssensitivitet som; plages av lyset fra lysstoffrør, 

sterkt lys, noen ganger sterkt dagslys mm.

Symptomer kan også være:

• Andre karakteristiske trekk som slitenhet 

og utmattelse ved bruk av computer/pc, 

unødvendige tall-/mattefeil, vansker med å sortere 

tall i kolonner, ineffektiv utnyttelse av studietid, 

manglende motivasjon, resultatoppnåelse står 

ikke i forhold til innsats mm.

• Dybde persepsjon: som klomsethet, vansker med å 

ta imot ball, vansker med å vurdere avstander mm.

 (Les ev. mer på www.irlen.org.uk eller www.irlen.

com

Selv har jeg stor tro på at dette enkle hjelpemiddelet, som 

fargefiltre jo er enten det er som fargete lesefolier eller som 

briller med farget glass, kan gi god hjelp til mange barn. 



Vi gjør leserne oppmerksomme på at artikkelforfatteren 
kan ha kommersielle interesser når det gjelder informa-
sjon om Irlen syndrom ettersom hun selv er sertifisert 
Irlen screener. Red. 
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fintlighet. Og kan dette være en medvirkende faktor 

for barns lese- og skrivevansker, lærevansker og andre 

generelle utfordringer i barnehage og skole, så kan det 

være verdt å teste dette ut nærmere. Min intensjon med 

denne artikkelen er derfor å sette søkelyset på forhold 

som kanskje har vært underfokusert og skape bevissthet 

om kompleksiteten i barn og unges vansker og utfor-

dringer. Ofte er årsaken til barns vansker sammensatte, 

men dersom lysømfintlighet inngår som en delårsak, 

kan det være mye å vinne på en metode som tar sikte på 

å roe ned og dempe hjerneaktivitet og redusere stress. 

Uansett er metoden her svært enkel og vel verdt en 

utprøving. 

Her kommer enda et eksempel:

En mor forteller:

Da min datter gikk i første klasse, tryglet hun om å få slippe 
å gå på skolen. Hun sa at hun ikke klarte å gjøre det de andre 
barna gjorde. Jeg spurte skolen om de kunne teste henne for 
læringsvansker ettersom jeg selv har læringsvansker. De testet 
henne og fant ingenting. I andre klasse fortalte læreren meg at 
hun ikke gjorde mye skolearbeid i klasserommet, og hvis hun 
gjorde det, så avsluttet hun det aldri. Jeg la også merke til at 
hun ikke leste så godt som vennene hennes gjorde. Jeg spurte 
legen hennes om hun kunne ha ADHD, og vi prøvde medisine-
ring, men det hjalp ikke 

I tredje klasse ble situasjonen verre for denne jenta og 

hun ble testet igjen uten at de fant noen forklaring, ingen 

læringsvansker, og hun hadde en middels til høy intelligens. 

Mor sier:

«Jeg vet at hun var intelligent, men hva kunne jeg gjøre? Hennes 
lesing var anstrengt og hakkete og uten flyt. Hun hatet å lese og 
unngikk det for enhver pris. Hun klaget ofte over at hun fikk 
hodepine og vondt i magen når hun leste, og hun sa at ting på 
siden beveget seg. Jeg tenkte at noe var galt. Jeg tok henne til 
lege, men alt var bra. Så jeg tok henne til øyelege, men igjen var 
alt fint. Etter dette gråt hun og sa at «ingen forstår meg!»  
Én natt da pappaen hennes hjalp henne i seng, spurte han 
henne: «Hva tror du det er som plager deg?» Hun svarte;  
«Jeg tror jeg er allergisk for tall og bokstaver!»

En person antydet at hun kunne være lyssensitiv. Jeg svarte: 
«Tuller du? Ikke min datter! Hun er på stranden hele sommeren 
og bruker nesten aldri solbriller når hun er i sola»! Til slutt var 
det noen fra skolen som anbefalte å teste henne for noe som ble 
kalt Irlen syndrom. Jeg ba dem gå for det!  
Den kvelden fant jeg meg en stille krok og startet å lese Helen 
Irlens bok «Reading by the colors». Og jeg sa til meg selv; «Oh, 
my God»! Jeg leste om meg selv og datteren min! Testen bekreftet 
tydelig nok at hun hadde Irlen syndrom. Vi hadde omsider 
funnet svaret!  
(Irlen, 2010, s. 47, min oversettelse).  

Når det gjelde omfanget av barn, unge og voksne som 

antas å lide av Irlen syndrom og de prosentene som 

er oppgitt i teksten her, så betrakter jeg dem som en 

informasjon om- og indikasjon på omfanget av dem 

som strever med visuelle persepsjonsvansker og lysøm-
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