Veileder for dysleksi og dyslektiske vansker i skolen
Diagnostisering
Lese- og skrivevansker er ikke det samme som dysleksi. Det er 3-5 % av befolkningen
som har dysleksi. Dysleksi betyr ”vansker med ord”. Ved mistanke om dysleksi er det
viktig at eleven/barnet blir utredet. Utredningen starter med kartlegging på skolenivå. I
Haugesund kommunes årshjul er det skissert hvilke kartlegginger skolene skal ta på de
ulike trinn.
Årshjul Haugesund kommune
Skolene har ulike verktøy de kan ta i bruk, i Haugesund har alle skoler pedagoger som er
sertifisert til å bruke LOGOS. LOGOS er en databasert kartleggingsprøve som kan
kartlegge dysleksi og andre lesevansker. LOGOS har testoppgaver som dekker et bredt
spekter av delferdigheter: leseforståelse, leseflyt, lytteforståelse, begreps-forståelse,
avkodingsferdighet og ulike delprosesser bak avkodingsprosessen. I tillegg har alle
skolene Herrlin og Lundbergs ”God leseutvikling” og ”God skriveutvikling” som
kartlegger lese- og skriveutviklingen.
Min egen leseutvikling
Ved kartlegging med LOGOS er det viktig å ha bevissthet om hvilke elever en velger å
kartlegge. Eleven må ha vist vansker med tilegnelse av lese- og skriveferdighet, og
skolen må ha forsøkt ulike metodiske tilnærminger i forhold til leseinnlæringen. Det er
viktig at skolen har forsøkt både en helhetlig metode og multisensorisk (visuelt,
auditivt, taktilt) tilnærming.
LOGOS er en diagnostisk test. Skal det vurderes om eleven har dysleksi må hele testen
gjennomføres, og indikatorskjema fylles ut i henhold til reglene. Videre må eleven
gjennomføre leskurs på 12 uker med tiltak ut fra elevens vanske. Etter endt lesekurs
skal eleven igjen gjennomføre LOGOS test for å se om tiltakene har hatt effekt.
Dysleksidiagnose kan etter dette settes av LOGOS sertifiserte pedagoger.
Indikatorskjema
Videre henvisning
Resultater fra LOGOS kan indikere både dysleksi og andre lesevansker, samt vansker
med språk og språkforståelse. Det må i hvert tilfelle vurderes hvorvidt det er behov for
en grundigere kartlegging/utredning og om eleven må henvises PPT.
Henvisning til PPT

Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Når en elev har fått dysleksidiagnose er det viktig å klarlegge hvilke tiltak eleven har
behov for for å få tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Alle elever har krav
På tilpasning og tilrettelegging i forhold til sine behov i henhold til Opplæringsloven §
1.2. Skolen skal tilpasse den ordinære opplæringen slik at alle elever får et
tilfredsstillende utbytte. Hvis elevens vansker er så store at skolen vurderer det dit hen
at eleven vil ha behov for ytterligere tilpasning og tilrettelegging må eleven henvises til
PPT. PPT vil da foreta en utredning av vanskene, og skrive en sakkyndig vurdering.
Sakkyndig vurdering fra PPT er et råd til skolen om hvordan eleven best kan ivaretas
enten innen skolens egne rammer eller med anbefaling om spesialundervisning jmf.
Opplæringsloven §5.1. Skolen fatter så et vedtak basert på PPT`s anbefalinger.
En elev har rett til spesialundervisning om PPT anbefaler dette i sakkyndig vurdering.
Elever som skal ha spesialundervisning skal ha en IOP – individuell opplæringsplan.
IOPèn skal gjenspeile hvilke områder eleven skal ha spesialundervisning i og inneholde
tydelige, konkrete mål for arbeidet. IOP blir utarbeidet av pedagog på elevens skole.
Elever som får spesialundervisning har vansker av en slik art at de ikke klarer å få et
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.
Spesialundervisning - informasjon for foreldre

Fritak
Alle elever i grunnskolen skal ha vurdering i de ulike fag. Vurderingen skal
bestå av både underveisvurdering og sluttvurdering, jmf. Forskrift til
Opplæringsloven §3-11 - §3.22.
§ 3-11. Undervegsvurdering
§ 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar
§ 3-17. Sluttvurdering i fag
§ 3-20. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med
individuell opplæringsplan
§ 3-22 Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Konsekvenser av fritak
Elever med dysleksi eller andre spesifikke språkvansker kan etter
vurdering ha rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.
Skolen og foreldrene avgjør dette i samråd med eleven. Det er viktig at
skolen informerer foreldre og eleven om konsekvenser av dette.
Ved fritak for karakter i et fag vil skolen føre opp ”D” for deltatt i faget.
Eleven skal fremdeles ha opplæring i faget, men ikke vurdering. Faget
teller da ikke med i elevens gjennomsnitt, og har dermed ikke konsekvens
for poengberegning. Elever som er fritatt for vurdering i et fag skal ikke
ha eksamen i gjeldende fag.
Enkelte elever med dysleksi kan ha vansker med engelsk, og andre
fremmedspråk. Det er likevel viktig at en så langt på vei som mulig klarer
å vurdere elevens kompetanse i faget og at det arbeides mot å få
vurdering med karakter. Engelsk er et fag som er obligatorisk i videre
studieløp, og fritak fra faget vil kunne få konsekvenser senere.
Tilrettelegging på prøver og eksamen
I forbindelse med eksamen kan elever med dysleksi ha rett til særskilt
tilrettelegging. Dette er omtalt § 3-32. Særskild tilrettelegging av
eksamen.
Rektor ved elevens skole avgjør etter søknad fra eleven og foresatte
hvilke ordninger som kan benyttes. Avgjørelsen til rektor er et
enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Særskilt tilrettelegging
til eksamen krever ikke vedtak om spesialundervisning.
Aktuell tilrettelegging er bruk av PC med retteprogram og eller syntetisk
tale, forlenget tid og kombinert skriftlig/muntlig prøveform.

I følge opplæringsloven skal opplæringen i grunnskolen og videregående
skole tilpasses og tilrettelegges evnene og forutsetningene til den enkelte
elev. Dette kan være bruk av hjelpemidler, tilrettelagte prøver og
tilrettelagte lekser.
Voksne
PPT for Haugesund, Sveio og Utsira utreder ved behov voksne som har
vansker knyttet til lesing og skriving. Voksne over 20 år kan henvende
seg til PPT for vurdering om de har rett på spesialundervisning på
grunnskolens område §4A-2.
Voksne som tidligere har vært i vårt system kan i enkelte tilfeller få en
uttalelse om tilretteleggingstiltak ved høyskole/universitet og i forbindelse
med sertifikat (muntlig eksaminasjon på teoridelen).
Generelle tiltak i skolen
Elever med lese- og skrivevansker vil ha behov for tilpasning og
tilrettelegging i skolen.
Dysleksiforbundet i Norge har utarbeidet følgende punkter for en
”Dysleksivennlig skole”.
- skolen har et inkluderende og aksepterende miljø
- skolen har et registreringssystem som viser leseferdigheten hos alle
elevene
- Skolen kartlegger elevens leseutvikling en gang i året
- Skolen følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det
- Skolen har varierte metodiske kurstilbud og teknologi som tilbys
elever med lese- og skrivevansker.
- Skolens lærere har kompetanse på spesialundervisning av elever
med dysleksi.
- Skolen benytter evaluering som gjør at alle får vist hva de kan.
(www.dysleksinorge.no)
Hjelpemidler og læremidler
Skolen er ansvarlig for å ta i bruk læremidler som en bruker for å bygge
opp basisferdighetene i lesing og skriving. Eksempler her er
dataprogrammer som brukes til å bli bedre i lesing og skriving.
Et hjelpemiddel brukes for å produsere eller forstå tekst/hjelpe eleven til
å lese og skrive. Hjelpemidler kan det søkes om støtte til gjennom NAV.
Datamaskin eller nettbrett
Etter nye regler kan foreldre/foresatte søke om støtte til hjelpemidler via
NAV. Det søkes da i hovedsak om tilskudd til nettbrett eller datamaskin.
Ved behov for skrivehjelp i form av retteprogrammer anbefales bruk av

datamaskin ettersom de ofte anbefalte programmene Lingdys og Lingright
ikke kan benyttes på nettbrett (foreløpig).
Haugesund kommune har flere pedagogiske programmer frikjøpt, oversikt
over dette finnes på www.moava.org, innlogging her via Feide.
Sjekke med IKT !

Nyttige linker:
www.dysleksinorge.no
www.statped.no
www.logometrica.no
http://www.nora-les.no
http://lesesenteret.uis.no
http://www.skrivesenteret.no
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leseopplæring. Dialog og mestring når lesing har låst seg.
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