
Dysleksi Norge
Organisasjonen for alle med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker eller språkvansker.

Datahjelpemidler
Datahjelpemidler kan være til stor hjelp. Visste du at det finnes egne 
staveprogrammer for dyslektikere? Programmer som kan gjøre tekst 
til tale, og tale til tekst? Penner som tar opp lyd så du slipper å notere 
ned alt fra lange møter? Eller en PC-mus som også skanner tekst? 
Eller at alle med smarttelefon går rundt med et potensielt hjelpemiddel 
i lomma? Sjekk dysleksinorge.no/IKT

Dysleksi Ungdom
Medlemmer mellom 13 og 26 år blir også automatisk medlem 
av Dysleksi Ungdom. De har sitt eget landsmøte hvor de velger 
styre, sommerleir og ungdomskontakter rundt om i landet. Sjekk 
dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom

Bli medlem!
Hvis du synes jobben vi gjør er viktig, synes vi at du burde melde deg 
inn. Med flere medlemmer står vi sterkere i kampen for et samfunn 
som ivaretar alle med spesifikke lærevansker! Som medlem hos oss 
får du:

• Gratis rådgivning på e-post og telefon.
• Likepersoner å snakke med.
• Mulighet til å delta på lokale aktiviteter og kurs.
• Medlemsmagasinet vårt fire ganger i året – også digitalt.
• Forskjellige rabatter.

Hovedmedlem:  300,- (+ 50 pr familiemedlem).
Studentmedlem:    60,-

www.dysleksinorge.no/bli-medlem

post@dysleksinorge.no

Tlf. 22 47 44 50

Om oss
Dysleksi Norge er en organisasjon for alle med dysleksi, dyskalkuli 
og spesifikke språkvansker. Det er vansker som er arvelige og varige. 
God opplæring vil ha positiv effekt på ferdighetene, men vanskene kan 
ikke trenes helt bort.

Disse tre vanskene omtales gjerne som spesifikke lærevansker. Det 
betyr at man har skolefaglige vansker, som ikke kan forklares med 
evner / generelle lærevansker, eller sosiale forhold. Det er viktig at 
skolen kartlegger dine utfordringer og tilrettelegger for deg.

Hva er dysleksi?
Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske som bunner i et problem 
med å forstå lydene i språket. Den kjennetegnes bl.a. ved at det er 
vanskelig å huske eller forstå hva man leser, man skriver ofte feil eller 
bytter om på ord og bokstaver. Mange synes også det er vanskelig å 
f.eks. huske beskjeder, lære gangetabellen eller klokka. Dysleksi har 
ingenting med intelligens å gjøre.

Hva er dyskalkuli?
Dyskalkuli er en spesifikk vanske som primært gjør det vanskelig 
å lære seg grunnleggende matematikk. Det kjennetegnes bl.a. 
ved vansker med å oppfatte antall, svake telleferdigheter, og svak 
forståelse av posisjonssystemet. Dyskalkuli har ingenting med 
intelligens å gjøre.  

Hva er spesifikke språkvansker (SSV)?
SSV fører til problemer med å uttrykke seg, bli forstått eller forstå 
språk. Det kjennetegnes bl.a. ved problemer med språklyder, å finne 
ord som forklarer hva man mener, eller å produsere lange setninger. 
SSV har ingenting med intelligens å gjøre.

Du har rettigheter!
Du kan f.eks. ha krav på PC med hjelpemidler, lenger tid på prøver, 
tilrettelagt eksamen, lydbøker, spesialundervisning eller fritak fra 
vurdering i sidemål.

www.dysleksinorge.no
post@dysleksinorge.no

Tlf. 22 47 44 50

 facebook.com/DysleksiNorge
 twitter.com/DysleksiNorge


