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«Dysleksihåndbok, ÅMAa, Universitetsforlaget, 2021



DYSLEKSI NORGE:

• Frivillig organisasjon.

• ca. 10.000 medlemmer.

• Lokal og fylkeslag.

• Egen ungdomsgruppe.

• 11 ansatte.

• ALLE kan bli medlemmer!



DYSLEKSI NORGE:

Jobber for mennesker med:
• Lese- og skrivevansker, dysleksi.
• Matematikkvansker, 

dyskalkuli/spesifikke 
matematikkvansker.

• Språkvansker, utviklingsmessige 
språkforstyrrelser/DLD

• 5 – 7% av befolkningen, hver av 
gruppene. 





Hva kjennetegner disse vanskene?

• Arv.
• Mange får ikke diagnose. 
• Fortsatt noe tabu hos mange. 
• Har ingenting å gjøre med evnenivå. 
• Spesifikke lese- og skrivevansker.
• Kan følge med vansker med å uttale 

ord riktig. 



Kjennetegn for voksne:

• Har dårlig leseflyt
• Gjør mange skrivefeil.
• Skriver sakte og med et enkelt 

språk. 
• Har problemer med 

tekststruktur og med å uttrykke 
seg skriftlig



Dysleksihåndboka av Åsne Midtbø Aas, Universitetsforlaget.



Hva er årsaken?

Dårlig 
opplæring?

Spesifikke 
vansker?



Kilde: »Dysleksihåndboka», ÅMAa, Universitetsforlaget 2021





HVORFOR ER ÅPENHET VIKTIG?

• Energikrevende å skjule 
utfordringene.

• Bruker mindre tid på 
arbeidsoppgaver med god 
tilrettelegging.

• Hvis en skal rehabilitere, må en 
gå grundig til verks. 



HVORDAN TILRETTELEGGE?

• Skape et miljø der det er enkelt å være åpent. 
• Minimere hindringene ved å legge all informasjon ut på en måte alle 

har tilgang til. 
• Universell utforming gjelder også dette området!
• Minimere hindringene for å skrive. 



LESING SKRIVING SPRÅK

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dag skal vi snakke om litt forskjellige funksjoner som kan gjøre det lettere å lese, skrive og forstå språk.  Vi skal også snakke litt om hvordan man kan planlegge oppgaver, og hva som kan bidra til at skole og hverdag føles litt mer oversiktlig. 



Å lese med ørene og skrive med stemmen

Talesyntese og diktering







Office 365

Engasjerende leser (opplesing og oversettelse)
Diktering
God stavekontroll





Andre verktøy

Når mobil og standard funksjoner ikke er nok:

Programmer med utvidet stavekontroll (Lingdys, AppWriter, IntoWords)
Orcam Read og Reader
TUVA fra omilon (diktering)





Fonter:

• https://www.uutilsynet.no/
• Bruk Arial, Calibri eller Verdana

https://www.uutilsynet.no/


Kilde: 

https://dysleksinorge.no/product
/dysleksihandboka-for-laerere/

https://dysleksinorge.no/product/dysleksihandboka-for-laerere/


Åsne Midtbø Aas, 
Pedagogisk rådgiver
Dysleksi Norge

www.dysleksinorge.no
www.dysleksivennlig.no

aama@dys.no
Mob:95115779
Ly@dys.no
Mob: 91923002
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