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Organisasjon
1. Dysleksi Norge skal være en inkluderende og trygg organisasjon for alle med lese- og skrivevansker, 

mattevansker og språkvansker.
2. Dysleksi Norge skal være interessepolitisk aktive, men partipolitisk uavhengige.
3. Dysleksi Norge mener at god brukermedvirkning er avgjørende for kvaliteten på offentlige tjenester 

og at samarbeid mellom brukere og anerkjente fagmiljø skaper de beste løsningene.
4. Organisasjonen skal satse på å ha et omfattende og variert kurstilbud for alle medlemmer.
5. Organisasjonen skal støtte opp under engasjement blant ungdom og anerkjenne ungdom som en 

unik verdi på lokalt og sentralt plan.

Godt samfunn
6. Dysleksi Norge mener at alle har et samfunnsansvar for å redusere barrierer i samfunnet for personer 

med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.
7. Dysleksi Norge mener at svake ferdigheter i lesing, skriving, språk og regning er sosialt 

ekskluderende og et av vår tids største samfunnsproblem.
8. Dysleksi Norge mener at sosial rettferdighet innebærer faktisk og fullstendig mulighet for deltagelse i 

arbeidslivet og utdanning, og som samfunnsborger.
9. Dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker er vedvarende vansker og må anerkjennes som det.
10. Dysleksi Norge mener at allmennheten vet for lite om hva disse gruppene strever med og at generell 

folkeopplysning, særlig om tilleggsvansker, er nødvendig.
11. Dysleksi Norge er enig i prinsippet om universell utforming og mener at en generell digitalisering 

av samfunnet sammen med lettlest og tilgjengelig språk er de to viktigste enkeltfaktorene for vår 
gruppe. Vi mener også at universell utforming for vår gruppe ikke er godt nok kartlagt.

12. Dysleksi Norge mener dog at universell utforming av samfunnet ikke må stå til hinder for individuelle 
tilpasninger som f.eks datahjelpemidler.

13. Tilgang til og opplæring i datahjelpemidler er avgjørende for personer med lese- og skrivevansker, 
mattevansker og språkvansker i alle livsfaser, uavhengig av utdanningssituasjon.

14. Tilrettelegging for utvkling av lettlest litteratur og lydbøker er viktig for sosial inkludering og fremme 
leselyst.

15. DAISY-bøker bør distribueres via folkebibliotekene og personer med lesevansker må ha lik tilgang til 
slike bøker som synshemmede.

16. Vi mener at personer som strever med basisferdighetene må ha rett på tilpasset opplæring i alle 
livsfaser.

17. Det stadig sterkere samfunnskravet om digitalisering vil for en stor del av vår medlemsmasse virke 
ekskluderende. Dette må også Dysleksi Norge ha et økende fokus på.

God skole og opplæring
18. En dysleksivennlig skole er en god skole for alle. Alle skoler bør ha som mål å bli dysleksivennlige 

skoler.
19. All opplæring må være tilgjengelig for personer med lese- og skrivevansker, mattevansker og 

språkvansker.
20. Elever som strever på skolen kan være særlig utsatt for mobbing. Det er viktig at skolene jobber 

systematisk for å unngå synlig og usynlig mobbing.
21. Vi mener at foreldres eventuelle utfordringer må ses i sammenheng med elevens vansker i 

leksehjelpsituasjonen, ved vurdering av hjelpestønad etc.

Kartlegging og diagnostisering
22. Forebyggende arbeid kan starte allerede i barnehagen. Det er ingenting som heter “for tidlig” 



innsats. Tidlig innsats skal skje hele tiden, også mens barnet venter på utredning eller annet.
23. Dysleksi Norge mener at kartlegging er avgjørende for å sette inn riktige tiltak.
24. Utredning for dysleksi kan skje fra 2. trinn med LOGOS. Det er ingen gode grunner til å vente.
25. Det må være klarere regler rundt diagnosesetting, herunder hvem som kan sette diagnose og etter 

hvilke kriterier.
26. Det må være en saksbehandlingsfrist hos PPT på maksinalt 3 måneder og en refusjonsordning som 

trer inn hvis fristen brytes.

Hjelpemidler og tilrettelegging
27. Hjelpemidler er kompenserende og ikke til hinder for utvikling av basisferdigheter.  Elever med lese- 

og skrivevansker må få tilgang på datahjelpemidler. Å ha tilgang på et hjelpemiddel innebærer både 
å ha fått innvilget programmet og opplæring i å bruke det.

28. For personer med spesifikke vansker regnes basisferdighetene som det de presterer med 
kompenserende datahjelpemidler.

29. Elever med slike vansker må få lov til å bruke datahjelpemidler i all opplæring.
30. Dysleksi Norge mener at stønadssummen for ordinært datautstyr må øke.
31. Dysleksi Norge mener at også elever med spesifikke språkvansker og andre spesifikke vansker må 

kunne søke om stønad til ordinært utstyr.
32. Elever med spesifikke skrivevansker må ikke trekkes for stavefeil på eksamen / prøver.
33. Det er vanskenivået til eleven som skal avgjøre tilretteleggingsbehov, ikke elevens faglige nivå. Det er 

bekymringsfullt at noen elever mister rettigheter når de presterer faglig høyt.
34. Dysleksi Norge mener at hjelpemidler skal være tillatt på nasjonale prøver for elever med spesifikke 

vansker av to grunner. 1. Det er et nederlag for eleven å prøves uten hjelpemidler. 2. Resultatene kan 
fungere som en målestokk på kvaliteten på tilpasset opplæring for elever med spesifikke vansker.

35. Alle elever som strever må få tilrettelagte læremidler (eks. lærebøker, øveprogrammer, etc).
36. Dysleksi Norge mener at alle bøker som produseres med det formål å være lærebøker i 

grunnopplæringen må ha et tilpasset format for å få støtte / for å være godkjente lærebøker. 
37. Gebyrkravet på lydbøker (DAISY-bøker) fjernes.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning
38. Den ordinære opplæringen må bli bedre slik at behovet for spesialundervisning reduseres. 

Reduksjon av spesialundervisning kan ikke være et tiltak i seg selv, det må skje som en konsekvens 
av forbedret ordinær opplæring. 

39. Spesialundervisning er fortsatt viktig og må fungere som et sikkerhetsnett for de elevene som ikke 
får utbytte av ordinær opplæring.

40. Spesialundervisning skal i hovedsak gjennomføres av fagkvalifisert personell. Hvis assistenter skal 
benyttes må dette særlig begrunnes og ha en faglig verdi.

41. Nivådeling er en forenkling av tilpasset opplæring. Det vil være vanskelig å plassere elever med 
spesifikke vansker etter nivå. Dysleksi Norge støtter ikke-varig nivådeling som f.eks intensive 
lesekurs/datakurs, men stiller ellers spørsmålstegn ved om varig nivådelig gir ønsket faglig utbytte.

42. Dysleksi Norge mener minstekrav til lærertetthet må innføres. 

Kompetanseheving
43. Dysleksi Norge mener at alle ansatte i skolen som jobber med elever må vite noe om lese- 

og skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Lærere må få tilbud om etterutdanning og 
videreutdanning i dette.

44. Dysleksi Norge mener at alle ansatte i barnehager må vite noe om spåkvansker/SSV.
45. PPT må ha kompetanse på kartlegging, utredning og tiltak. PPT og Statped må samarbeide tett der 

det er nødvendig.



Fritak og vurdering
46. Elever med spesifikke vansker bør fritas for fremmedspråk og heller gis muligheten til å fordype seg i 

fellesfaget engelsk.
47. Debatten om karakterer er et sidespor. Det som er vesentlig er gode vurderinger og gode 

tilbakemeldinger underveis og avsluttende. 

God høyere utdanning
48. Alle elever med spesifikke vansker må få tilrettelagt eksamen med ekstra tid og datamaskin med 

hjelpemidler. At diagnosepapirene er gamle er ikke gyldig avslagsgrunn. 
49. For mer omfattende tilrettelegging kan studiestedet kreve en ny faglig vurdering. Studiestedet 

må i tilfellet finansiere dette. Studiestedet kan ikke systematisk avslå mer omfattende 
tilretteleggingsformer, disse må vurderes individuelt.

50. Studiestedet kan ikke legge opp til systemer der studenten fratas muligheten til å bruke 
datahjelpemidler som etter individuell vurdering er den beste for studenten.

51. Studiestedets tilretteleggingsansvarlig må ha god kompetanse om lese- og skrivevansker, 
mattevansker og språkvansker, og hva som er god tilrettelegging for disse.

52. Instansene som vurderer søknader og klager må ha / innhente tilstrekkelig fagkompetanse som 
legges til grunn for avgjørelsen deres.

53. Studenter må få informasjon om de rettighetene de har på studiestedet og evt studiestedets 
samarbeidspartnere i utlandet.

54. Studiestedet må tilstrebe å tilrettelegge forelesninger gjennom f.eks podcast og tilgjengeliggjøring av 
presentasjonen. 

55. Dysleksi Norge mener det må være gode og feksible inntaksordninger som fungerer for alle også de 
med spesifikke vansker.

56. Studiestedet bør ha et fora for brukermedvirkning for studenter med særlige behov.
57. Studenter med lesevansker må ha produksjonsrett på lydbøker på lik linje med synshemmede.
58. Studenter bøt få hjelp til å finne pensum på morsmål /alternativt pensum til engelsk.
59. Studiestedet bør tilby studieteknikkurs herunder kurs i datahjelpemidler.

Inkluderende arbeidsliv
60. Arbeidsgivere skal tilrettelegge arbeidsplassen for sine ansatte. Det kan f.eks være gjennom innkjøp 

av datahjelpemidler eller tilbud om kurs.
61. Dysleksi Norge mener at ingen kommuner / arbeidsplasser kan velge datasystemer som ikke er 

kompatible med anerkjente hjelpemidler for personer med lese- og skrivevansker, mattevansker og 
språkvansker. Dette bør reguleres i anbudsregelverk.

62. Personer i eller utenfor arbeid må få tilbud om kurs i lesing, skriving, regning, kommunikasjon, 
engelsk og datahjelpemidler uavhengig av opplærings- og arbeidssituasjon. Slike kurs må være 
fleksible mht lengde og nivå.

63. Voksenopplæringstilbudet må styrkes. Steder der et opplæringstilbud ikke er velfungerende må 
personene kunne få utgiftene til privat hjelp dekket.

64. Dysleksi Norge mener at mange mister rettigheter i NAV-systemet rett og slett fordi de ikke forstår 
den informasjonen de får. NAV må tilstrebe et klart og enkelt språk og prioritere veiledning.

65. Engelsk blir en stadig større del av vår hverdag også på arbeidsplassen. Vi mener at dette fører til at 
mange voksne personer går glipp av karrieremuligheter eller utestenges fra arbeidslivet.

66. Eldre arbeidstakere må ivaretas når de skal fornye sine sertifikat.


