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Hjem er jeg?



Tematikk

• Hva kjennetegner dysleksi?

• Utdrag teori fra min masteroppgave; 
«En kvalitativ intervjustudie om hvordan personer med dysleksi mestrer 
utdanning og arbeidsliv, og under hvilke rammebetingelser de lykkes.»

• Kompensering og tilrettelegging for dysleksi

• «Et liv med dysleksi» - egne erfaringer fra utdanning og arbeidsliv.



Mål for dagen:

Gi dere en forståelsesramme 
rund dysleksi.

Forslag til hvordan man kan 
kompensere og tilrettelegge 
for dysleksi.



• I våre dager er det som ansees som ”optimale” lese- og 
skriveferdigheter definert av det samfunnet vi lever i – ut fra 
hvilke kompetansekrav vi stiller til det enkelte individ.

• Det hevdes at det å ha lese- og skrivevansker er det primære 
problemet for enkelte personer, men siden vi har et samfunn som 
stiller høye krav til disse ferdighetene kommer det også 
sekundære problemer fordi personen ikke mestrer hverdagen 
sin. 



Definisjoner på dysleksi

Høien og Lundberg, 2000:

• ”Dysleksi er en vedvarende 
forstyrrelse i koding av skriftspråket, 
forårsaket av svikt i det fonologiske 
systemet.” 

Lyon, 2003:

• “Dyslexia is a specific learning 
disability that is neurobiological in 
origin. It is characterized by difficulties 
with accurate and/or fluent word 
recognition and by poor spelling and 
decoding abilities. These difficulties 
typically result from a deficit in the 
phonological component of 
language that is often unexpected in 
relation to other cognitive abilities 
and the provision of effective 
classroom instruction. Secondary 
consequences may include problems 
in reading comprehension and 
reduced reading experience that 
can impede growth of vocabulary 
and background knowledge.”



Forekomst av dysleksi

• Hulme og Snowling (2009) påpeker at dysleksi er en relativt vanlig 
vanske som gjelder 3-6 % av befolkningen. 

• Høien (2008) estimerer at 3-5 % av elever blir klassifisert som 
dyslektiske. 

• På hjemmesiden til Norges Dysleksiforbund estimerer de at 5 % av 
Norges befolkning har dysleksi. 



Livsløpet til en person med dyslektiske vansker 
(Helland, 2012)

Fase 1:

Oppdagelsen av at 
«jeg får ikke til det 
de andre i klassen 

får til». 

(lære å lese-fasen)

Fase 2:

Takle det å 
henge etter 
de andre.

(lese for å 
lære-fasen)

Fase 3:

Finne sine egne teknikker eller 
strategier for å greie seg 

igjennom et utdanningsløp, 
en yrkeskarriere og et sosialt 

liv.



Suksess

Kontroll

Individets beslutninger
• Indre drivkraft/ ønske
• Målorientering- hva vil jeg?
• Omdefinering:

• Kunnskap om vansken
• Akseptering av vansken
• Forståelse av vansken
• Formulere en handlingsplan

Individets møte med miljøet
• Tilpasningsdyktighet og utholdenhet
• Identifisere og spille på sine styrker
• Utnytte resurser i miljøet
• Evnen til å spørre om hjelp

Mestringsmodellen - ”Employment Success” 
Av Reiff, Gerber og Ginsberg (1993; 1997) 







“The road to hell is 
paved with good 
intentions..”

«Personer med lærevansker ofte befinner seg i et miljø 

hvor det forventes mindre av dem enn det de egentlig 

er i stand til å mestre, og derfor justerer de 

ambisjonsnivået i forhold til forventningene i miljøet» 

(Skaalvik og Skaalvik, 2005)



Synlig tilrettelegging

• Hvis man ikke vet hvilken tilrettelegging som er tilgjengelig er det 
vanskelig å spørre om tilretteleggingen.



Tilrettelegging
for personer
med dysleksi
i utdanning

• Utvidet tid på eksamen

• Muntlige eksamner

• Sekretærhjelp på eksamen

• Opplesning av eksamensoppgaven

• Skrive på PC, med støtteprogrammer
(rettskrivingsprogram, talesyntese og
ordbokfunksjon)

• Lydbøker

• Motta foreleser/ lærers notater

• Studentassistent; hjelp til komprimering av
pensum



Mine former for kompensering



Studentassistent

• Komprimering av pensum

• Muntlig gjennomgang av essensen i pensumet

• Gi oversikt av pensum



Eksamen
• Repetisjon av stud.ass notater før eksamen

• Tilrettelagt muntlig eksamen



Overgang til arbeidsliv

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

– § 12.Plikt til individuell tilrettelegging; Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell 
tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller 
arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til 
opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i 
arbeidet på lik linje med andre.



«Skal du ha noe gjort 
må du gjøre det selv!»


