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Hei.

Det er meningen at foresatte og 
barnet skal lese denne sammen.



SSV er en diagnose.
Det finnes mange forskjellige diagnoser. 
Mange mennesker har en diagnose.      
Det er viktig å huske på at den ikke sier 
noe om dine sterke sider.
Du har mange sterke sider og talenter! 

Visste 
du at:
På en skole med 200 elever har 
sannsynligvis 10 av dem SSV
(spesifikke språkvansker)!

Det er ikke likt for alle!
De som har SSV er ikke like, og de har 
vansker med språket på forskjellige måter.

Kanskje har du problemer med en eller 
flere av disse tingene:

• Å finne ordene for å si det du mener.
• Å forstå det du leser eller hører.
• Å si de riktige lydene i ordene.

Noen synes det er enklere å forstå hvis de 
ser den som snakker i øynene.

Det er vanlig at de som har SSV blir slitne 
av å følge med når det er mange som 
snakker, og når de må snakke mye selv.

Noen kan ha god hjelp hvis de får forklart 
oppgaver med andre ord.

De som har SSV trenger ofte lengre tid. 
De må bruke nye ord flere ganger enn 
andre, før de har skjønt det ordentlig!

Mange synes det er ekstra vanskelig å 
lære seg engelsk.

Mange med SSV synes det er vanskelig 
med ord som kan bety flere ting. For 
eksempel: “La oss hoppe over middagen”.

Mange med SSV har dysleksi også. Det 
betyr vansker med å lese og skrive.

SSV er veldig arvelig.

De med SSV må jobbe ekstra hardt.

Noen blir sinte fordi de ikke vil vise at de 
strever. Andre prøver å gjøre seg usynlige.



Du har rett til å ha det bra og være trygg 
på skolen. Krenkelser, mobbing, eller 
diskriminering er ikke lov.

Ingen er like. Det er forskjell på hva slags 
hjelp vi trenger fra læreren for å lære. Alle 
har rett på en opplæring som passer til 
deres måte å lære på. 

Du har rett på:
• Fritak fra karakter i sidemål.
• Dataprogrammer  som du trenger for 

å lære.
• Lydbøker eller tilrettelagte bøker.
• Tilrettelagte prøver og eksamen.
• Tilpassete lekser.
• Hvis du har spesialundervisning skal 

du ha en egen opplæringsplan.

Du har 
rett på 
hjelp!

Alle barn har rett til å si sin mening og bli 
hørt i saker som gjelder dem. Jo eldre du 
er, jo mer skal du få bestemme selv. 

Dataprogrammer
Det finnes mange dataprogrammer som 
gjør det lettere å lære. 

Her er noe av det som finnes:
• Tankekartprogram.
• Skriveprogrammer som hjelper deg å 

stave og å finne riktig ord.
• Programmer som oversetter mellom 

språk.
• Ordforklaringsverktøy.
• Talesyntese.

Karakter i ungdomsskolen
De som har spesialundervisning kan 
slippe karakter. Det gjelder bare i de 
fagene de har spesialundervisning. Men 
det er ikke sikkert det er så lurt å velge 
bort karakter. Det må dere tenke nøye på!

Du trenger ikke å ha spesialundervisning 
for å slippe karakter i sidemål.

Karakter i videregående
På videregående må du ha karakter i alle 
fag, selv om du har spesialundervisning.

Du kan likevel få fritak fra karakter i 
sidemål og fremmedspråk.



Vi sees! 
Dysleksi Norge er en organisasjon 
for alle med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker.

Vi har mange kurs og samlinger hvert 
eneste år, og vi vil gjerne bli kjent med deg!

Hvis du eller foreldrene dine lurer på noe, 
kan dere gjerne ta kontakt med oss!

Tlf. 22 47 44 50 
post@dysleksinorge.no
www.dysleksinorge.no


