
Velkommen til digital info

ang. tema dysleksi
FAU møte 9.desember 2020

Gry Bråthen

koordinator for spesialundervisning på Råholt ungdomsskole.



Programmet 

for kvelden 

vil være:

• Hva er dysleksi?

• Følgevansker

• Hjelpemidler

• Læringsstrategier 

• Tilpasninger i fag/ prøver /tentamen for 

dyslektikere 

• Innsendt spørsmål

• Lingdys

• Dysleksiforbundet – Dysleksi Norge

• Digitale bøker/ NLB / Statped



«Tiltak for elever med lese- og skrivevansker 

Dreier seg ikke bare om å arbeide med 

vanskene direkte og styrke svake ferdigheter, 

det dreier seg også om å styrke elevens tro på 

seg selv, deres motivasjon, og deres muligheter 

for å kompensere for de vanskene de strever 

med»

Solveig-Alma Halaas Lyster



Begrepsforklaringer

• Fonem: brukes synonymt med 

språklyd.

• Koding: når ord leses ved hjelp av 

lyderingsteknikk/staves.

• Avkoding: brukes som betegnelsen 

på ordlesing, uavhengig av om ordet 

leses gjennom lyderingsteknikk eller 

identifiseres ut fra bokstavstrukturen.

• Fonografisk skriving: når lydene i 

ordet identifiseres og de skrives med 

bokstaven(e)/symbolene som 

tilsvarer lyden



Hva er 

dysleksi?

• En spesifikk lærevanske, som er forårsaket av en 
bakenforliggende fonologisk svikt.

• Hvor en nevrologisk bearbeidelse av visse typer av 
informasjon foregår annerledes i det «dyslektiske 
nettverket» av nerveceller. (Genetisk betinget).

• Viser seg i manglende nøyaktighet og flyt i ordlesing.

• «Lagrer» ord fonologisk ufullstendig og lett forveksler 
ord.

• Medfødt og livsvarig og skyldes ikke svake evner eller 
dårlig opplæring.

• Det er ca. 5 - (10)% som har dysleksi.

• Det er like mange jenter som gutter som har dysleksi.

• Ordet dysleksi kommer fra “DYS” og “LEKSIA”, som 
betyr “vansker med ord”.

Kilde: https://dysleksinorge.no/fagstoff/ og Solvei-Alma Halaas Lyster

https://dysleksinorge.no/fagstoff/


Hva er 

dysleksi?
2

• Risikoen for dysleksi er arvelig. Det er 38 til 50 % 
sjanse for at barnet får dysleksi hvis en av foreldrene 
har det. 

• Det er imidlertid ikke all dysleksi som er 
arvelig. Dysleksi er alltid resultat av et komplisert 
samspill mellom arv og miljø, som begynner allerede i 
fosterlivet. Man arver altså ikke dysleksi; man arver 
gener som kan gi disposisjon for dysleksi under visse 
miljøbetingelser.

• er et problem med lydene i språket (fonologi). Det er 
vanlig å blande bokstavlyder som for eksempel:

b/d - b/p – g/k. 

vanskelig å rime.

• ikke primært et problem med å forstå innholdet i det de 
leser, men med å lese i seg selv. 

• Skrivevanskene er også ofte alvorlige og varige.

• Har et språklig redusert arbeidsminne. Det vanlige er å 
huske 7 ± 2 enheter. 

Dyslektikere husker 5 ± 2.



5 

kjenne-

tegn på 

dysleksi

Kilde:https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/

1. Bokstav og bokstavlyd

• Personer med dysleksi har ofte store problemer med å 

knytte bokstav til lyden til bokstaven. 

• Det kan også oppleves som vanskelig å dele inn ord i 

enkeltlyder og trekke lyder sammen til ord.

• Strever med å utvikle en bevissthet om hvordan ordene 

lydmessig dannes.

• Bruker lengre tid på «å hente fram» fra langtidsminnet de 

fonologiske kodene som ordet er satt samme av.

• Det verbale korttidsminnet mister ofte starten på lange 

lydpakker/ord pga lang tidsbruk på «å hente fram» lydene.

https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/


Bokstav-navn 

vs.

Bokstav-lyd 

• Vokaler: a, e, i, o, u, y, æ, ø

Har samme navn og lyd.

• Konsonanter: 

b /be/, c /se/, d /de/, f /ef/, g /ge/, 

h /hå/, j /je/, k /kå/, l /el/, m /em/, 

n /en/, p /pe/…



5 

kjenne-

tegn på 

dysleksi
Kilde:https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/

2. Sakte lesing

Sammenliknet med øvrig evne til å lære, har 

personer med dysleksi problemer med lesing og 

med leseflyt. 

De leser sakte, noe som igjen kan påvirke 

forståelsen av innholdet i det de leser.

Et forståelig lesetempo tilsvarer tempo du snakker 

i.

https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/


5 

kjenne-

tegn på 

dysleksi
Kilde:https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/

3. Stavefeil

Hyppige stavefeil er et kjennetegn som opptrer 

ofte. 

Selv korte og lydrette ord kan staves feil. 

Å skrive:

• lange eller vanskelige ord, eller 

• ord som er satt sammen av flere ord, 

->  kan oppleves som svært vanskelig.

https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/


5 

kjenne-

tegn på 

dysleksi

Kilde:https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/

4. Enkelt språk og ordrett skriving

• Enkelt og lite variert språk når man 

skriver

• mindre ordforråd enn jevnaldrende barn

• skrive ord slik de høres ut («jæi» og 

ikke «jeg») eller 

• skrive på dialekt.

https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/


5 

kjenne-

tegn på 

dysleksi

Kilde:https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/

5. Problemer med rim

• blander bokstavlyder som for eksempel 

b og d - b og p – g og k 

Rim er derfor vanskelig fordi det er 

problemer med å forstå hvilke lyder som 

rimer på hverandre.

https://lingit.no/om-dysleksi-og-hjelpemidler/


Følge -

vansker

• Lære klokka, samt tidsbegrep.

• Forskjell på høyre og venstre, retningssans.

• Problemer med tall (50 %) - dyskalkuli

• Problemer med begreper,  abstrakt ord

• Misforstår lett

• Strukturelle vansker

• Engelsk 

• Lav selvfølelse, mestringsfølelse og motivasjon.

• Grovmotoriske og finmotoriske vansker.

• Konsentrasjonsvansker.



Hva er

data

hjelpe-

midler?

• Programmer som kan gjøre lesing og skriving 

lettere. 

• Du må allikevel gjøre jobben selv, 

• du får støtte slik at du unngår så mange lese-

og skrivefeil.

• Hjelpemidler er ikke juks!

Hjelpemidler gir motivasjon, lærelyst, 

selvstendighet og mestring. 

Tilgangen til datahjelpemidler er noe av det 

viktigste for å få like muligheter i utdanning og 

arbeidsliv!

NAV har ansvaret for å gi hjelpemidler til alle med 

varig nedsatt funksjonsevne. Dysleksi, dyskalkuli 

og SSV er varige tilstander.



Hvor finner 

vi

data 

hjelpe-
midler?

Dysleksi Norge:

https://dysleksinorge.no/datahjelpe
midler-2/

Statped: 
https://www.statped.no/dysleksi/d
ysleksi-og-teknologi/

Appbiblioteket:

https://appbiblioteket.no/smarttek
nologi-til-lese-og-skrivestotte/

https://dysleksinorge.no/datahjelpemidler-2/
https://www.statped.no/dysleksi/dysleksi-og-teknologi/
https://appbiblioteket.no/smartteknologi-til-lese-og-skrivestotte/


Lærings-

strategier 

Lytte - Skrive - Diktere/snakke – Begreper - hjelpemidler

• Bades i ord og begreper -> for å kompenser

• Lytte til høytlesning, lydbøker, filmer

• Tekstskaping – kommunikasjon

• Skrive først – rette feil etterpå 

En godt tilpasset undervisning i et læringsmiljø som ivaretar elevens

Selvbilde og selvrespekt

Motivasjon

Forventninger

https://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-grunnskolen/a-lese-med-
flyt-article133367-12552.html

https://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-grunnskolen/a-lese-med-flyt-article133367-12552.html


Tilpasninger i 

fag

prøver 

tentamen 

for 

dyslektikere 

Dysleksi Norge 

https://dysleksinorge.no/rettigheter

-skole/

Statped

https://www.statped.no/dysleksi/d

ysleksi-og-tilrettelegging-ved-

eksamen/

https://dysleksinorge.no/datahjelpemidler-2/
https://dysleksinorge.no/rettigheter-skole/
https://dysleksinorge.no/datahjelpemidler-2/
https://www.statped.no/dysleksi/dysleksi-og-tilrettelegging-ved-eksamen/


Innsendte 

spørsmål

1. Har RUSK vurdert å bli sertifisert som dysleksivennlig
skole?

2. Hvordan er kompetansen i lærerstanden mht
kompenserende hjelpemidler/tilrettelegging for elever
med dysleksi? Er de kjent med hva som finnes, og
hvordan disse brukes? Kan de lære elevene opp i
dette?

3. Språk og dysleksi. Tidligere har det blitt anbefalt elever
med dysleksi å ikke ta et språkfag som tilvalg, men 
heller velge "noe annet". Dette oppleves som
diskriminerende, og det håpes at fortsatt ikke er sånn.

4. Hvordan legger RUSK til rette for at også med elever
med dysleksi skal kunne lære tysk eller spansk?

5. Tilgang til Smartbøker/Brettbøker? Eks. Spanskverket er
fra 2006, altså fra oppstarten av forrige læreplan, og
finnes ikke som digital ressurs. Er dette i tråd med 
tilpasset opplæring?



Lingdys
gir

overskudd/tid 

og 

mestring



Apper:

Office Lens, 

Text Skanner, 

Lydhør, 

Timetable,



Dysleksi-

forbundet 

Dysleksi Norge



Digitale 

bøker/ NLB / 

Statped


