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Sammendrag 
Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, 

matematikkvansker og språkvansker. Organisasjonen ble etablert i 1976, og har i dag over 

7000 medlemmer på landsbasis. Et sentralt fokus Dysleksi Norge har, er å si i fra når ting 

ikke fungerer (Solem, 2015). Organisasjonen påpeker at det aldri har vært større fokus på 

lese- og skriveferdigheter enn i dag, og det er en bred politisk enighet om et behov for 

satsing. Men tross dette, sier Dysleksi Norge at den faktiske situasjonen på skolene i Norge 

står på stedet hvil. Mange skoler har mye kompetanse, utøver en god praksis og gjør en god 

jobb på området lese-skrivevansker, men det er langt mellom disse skolene. Ideen om en 

"dysleksivennlig skole" ble virkeliggjort i 2005. Inspirasjonen hentet de fra Britiske Dyslexia 

Friendly schools. Det ble utarbeidet en 10-punkts kriterieliste for gode skoler, som blant 

annet la vekt på gode systemer, systematisk satsing på elever som strever, kompetanseheving, 

læringsmiljø og det psykososiale miljøet. En holdning som dysleksivennlige skoler fremmer, 

er at hver enkelt elev skal være i stand til å mestre og oppnå sine mål. Det skal ikke være kun 

en spesialpedagogs ansvar, men hele personalets anliggende. 

 

Denne masteroppgaven undersøker en dysleksivennlig skole. Oppgaven ønsker å få innblikk i 

lærerne og elevenes praksis, deres erfaringer og opplevelser i en godkjent dysleksivennlig 

skole. Det er Dysleksi Norge som står for godkjenningen. Forskning på slike skoler i Norge 

er begrenset. Et mål med denne oppgaven er derfor å få et innblikk i en slik skole. 

Problemstillingen har fokus på lærernes erfaringer og dysleksivennlige praksis, og elevenes 

erfaringer og opplevelser knyttet til det å være elev i en dysleksivennlig skole. Et mål for 

masteroppgaven er å undersøke det praktiske, dysleksivennlige arbeidet lærerne gjør, og 

hvordan elevene opplever dette arbeidet.  

 

Problemstillingen lyder slik: 

 

"Hvilke erfaringer og opplevelser har lærere og elever med å arbeide- og være elever i en 

dysleksivennlig skole, og hva kjennetegner lærernes dysleksivennlige arbeid?" 

 

Valg av metode for masteroppgaven er kvalitativt dybdeintervju. Det ble gjennomført 

intervjuer med tre lærere og tre elever. Oppgaven benytter en kvalitativ metode og analyse 

for å få økt dybdekunnskap på området det forskes på. Intervjuene ble transkribert, og tale ble 
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omformet til tekst. Datamaterialets analyse er induktiv. En fem-trinns analysemodell av 

Kvale og Brinkmann (2017) er benyttet. I sorteringen av datamaterialet er det brukt 

empirinær kategorisering/koding (Tjora, 2013). Det ble gjort en meningsfortetting og 

meningstolkning av dataene. I tolkningen av materialet er det anvendt en hermeneutisk og 

fenomenologisk tilnærming. 

 

Resultatene viser et bilde av klasseledere som jobber strukturert for gode, positive relasjoner 

med elevene og for et godt læringsmiljø på skolen. Fokus på inkludering og fellesskap er 

prioritert. Vurdering for læring er godt implementert fra tidligere, og elevene har oversikt 

over egen læringsprosess. Elevene føler seg respektert av lærerne og de føler seg sett og hørt. 

Elevene erfarer at de får dekket sine behov, og de opplever mestring i mange fag. Funnene 

tilsier at skolen fortsatt har en vei å gå for å fylle alle kriteriene til en dysleksivennlig skole. 

Skolen som organisasjon har behov for å komme inn i sporet igjen, og jobbe mot å utvikle 

mer dysleksivennlighet. Skolen trenger tydeligere og mer strukturerte felles systemer i 

kartlegging og oppfølging av resultater. Lærere har behov for et kompetanseløft i spesifikke 

lærevansker, økt trygghet i arbeidet med dyslektikere og en større verktøykasse av metoder. 

Elevene bør lære å utnytte de mulighetene lære- og hjelpemidler gir, og lærerne må få 

tilstrekkelig opplæring i dem for å kunne støtte elevene på veien.  

 

Resultatene viser at lærerne har en sterk bevissthet rundt egen manglende praksis. Viljen 

deres med å utvikle en bedre praksis, er synlig i funnene. Dysleksi Norge presiserer at skoler 

som blir godkjent har mange elementer på plass, men de må jobbe videre på andre områder 

for å oppfylle kriterielisten. Skolen i masteroppgaven trenger mest sannsynlig at noen skyver 

dem inn i sporet igjen, og løfter planer og grunnarbeidet de har gjort tidligere, opp og frem i 

lyset igjen. Ledelsens oppgave vil være å ta tak i de områdene som har stagnert, og de trenger 

mest sannsynlig støtte utenfor sin egen organisasjon. Flere og flere skoler i Norge blir 

sertifisert som dysleksivennlige for hvert år. Å evaluere deres praksis er viktig for kvaliteten. 

Solem (2015) skriver at Dysleksi Norge skal få til en form for systematisk revisjon av 

skolene i årene som kommer.  
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Forord 
Min interesse for dette prosjektet begynte da jeg innledet studiene i Master i 

spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo, høsten 2016. Som utdannet allmennlærer hadde jeg 

erfaring fra å undervise og arbeide med dyslektikere, men jeg hadde lite konkret teoretisk- og 

forskningsbasert kunnskap i bunn. I forkant av masterstudiet arbeidet jeg ved en skole som 

var i ferd med å bli "dysleksivennlig." Denne skolen skulle motta en sertifisering fra 

organisasjonen Dysleksi Norge, for å understreke at dette var er svært god skole for alle med 

dysleksi, dyskalkuli og lese-skrivevansker. Som pedagog og lærer er jeg positivt innstilt til 

tiltak som dette, men jeg ønsker også å stille spørsmål. Med dette tok prosjektet mitt form, og 

jeg ville gå dypere inn i temaet dysleksivennlig skole og rette blikket mitt mot hvordan de 

utfører sin praksis i det daglige. 

 

Gjennom masterstudiet på UiO har jeg fått innblikk i mye ny og aktuell kunnskap på området 

spesifikke lærevansker. Jeg opplever at det har ført til at jeg stiller mer kritiske spørsmål til 

egen- og andre læreres praksis enn jeg tidligere gjorde. Prosessen med masteroppgaven har 

vært en strabasiøs og lærerik erfaring, og alt dette bringer jeg med meg videre inn i arbeidet 

som lærer og spesialpedagog i skolen. 

 

Jeg vil takke den aktuelle skolen for muligheten jeg fikk til å forske på deres praksis, og alle 

informantene som bidro til at prosjektet ble mulig å gjennomføre. Jeg vil takke mine 

veiledere H. Straume og U. Gomnæs for å ha satt tankeprosessen hos meg i gang, for et 

kritisk blikk og for gode forslag og råd underveis.  

 

Takk til min kjære familie for å ha støttet meg gjennom studiet, for å ha gitt meg 

oppmuntrende ord og en arena til å lufte frustrasjonen min ut i. Dere har alltid hatt troen på 

meg, takk! Takk for barnepass, henting og overnattinger i "åpent hus." Uten dere hadde det 

aldri gått! Takk til min mann som er støttende og positiv på mine vegne, og som alltid gir 

meg styrke når jeg trenger det som mest. Og en stor takk til mine tre fantastiske barn som har 

vært svært tålmodige i disse årene, og som alltid gir meg sin betingelsesløse kjærlighet. 

 

Oslo, mai 2018 

Marisa Ravn 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og formål 
For noen år tilbake ble jeg oppmerksom på et prosjekt i regi av organisasjonen Dysleksi 

Norge. Det dreide seg om skoler som ble godkjent og sertifisert som "dysleksivennlige." 

Prosjektet ble originalt startet i England, og kalles Dyslexia Friendly Schools. Jeg har vært 

nysgjerrig på prosjektet i lang tid og har vært interessert i å finne ut mer om hvordan arbeidet 

foregår i praksis. Pr. februar 2018 finnes det 67 skoler i Norge som har blitt sertifisert som 

dysleksivennlige. For å bli sertifisert kreves det at skolene oppfyller flere krav som Dysleksi 

Norge har satt. Overordnet er det en 10-punkts kriterieliste som skolene må oppfylle, eller 

være på god vei mot å oppfylle, for å bli godkjent.  På Dysleksi Norge sin hjemmeside 

beskriver organisasjonen en omfattende prosess som skolene må gjennom, for å få denne 

godkjenningen. Det er kun Dysleksi Norge som godkjenner skolene. Innholdet i den 10-

punkts kriterielisten dreier seg om å tilpasse opplæringen for elever med lese-og 

skrivevansker, dyskalkuli, spesifikke språkvansker og andre utfordringer, og den går også inn 

på å arbeide for et godt skolemiljø. 

 

Bakgrunnen for dette prosjektet har blitt formet av min personlige erfaring og bakgrunn som 

pedagog i skolen. Jeg er utdannet allmennlærer, og er nå på vei mot å bli spesialpedagog. 

Interessen for rettigheter og plikter i skoleverket har alltid vært tilstede, og som lærer i 

grunnskolen er jeg kjent med Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(Opplæringslova, 1998). Loven som er svært aktuell for dette prosjektet, er Opplæringslova § 

1-3. Denne loven sier at alle skoler i Norge er pålagt å følge prinsippet om tilpassa opplæring 

og tidleg innsats § 1-3. Det vil si at alle elever har rett til tilpasset undervisning, som uten 

unntak, tar hensyn til deres evner og forutsetninger. Har en elev lese- og skrivevansker, 

dysleksi, dyskalkuli eller andre utfordringer, så skal opplæringen uansett tilpasses eleven. I 

ideell forstand skal alle skoler i Norge være vennlige- og gode skoler for alle elever, inkludert 

elever med spesifikke lærevansker og andre utfordringer. Med dette i tankene har jeg undret 

over hvilket formål denne sertifiseringen tjener, og om disse skolene faktisk er bedre og 

flinkere enn andre, i arbeidet med for eksempel dyslektikere. 
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Formålet med masteroppgaven er å undersøke en "Dysleksivennlig skole." Oppgaven ønsker 

å få innblikk i lærerne og elevenes praksis, deres egne erfaringer og opplevelser i en 

dysleksivennlig skole. Det vil være spennende å undersøke hvordan en godkjent 

dysleksivennlig skole arbeider i det daglige. Det kan være interessant å finne ut hva de gjør 

annerledes i arbeidet sitt nå, enn før de ble sertifisert. Det finnes begrenset forskning, 

undersøkelser og vurderinger av dysleksivennlige skoler i Norge. Et mål med denne 

oppgaven vil derfor være å få innblikk i praksisen til en slik skole. Jeg ønsker også å finne ut 

hvordan en dysleksivennlig skole er ment å fungere med tanke på Dysleksi Norges kriterier.  

 

1.2 Problemstilling med forskningsspørsmål 
Tema for prosjektet er dysleksivennlig skole. Med bakgrunn i tema har problemstillingen 

fokus på lærernes erfaringer og praksis, og elevenes erfaringer og opplevelser med 

dysleksivennlig skole. Et mål for masteroppgaven er å undersøke det praktiske, 

dysleksivennlige arbeidet lærerne gjør, og på hvilke måter det har vært endring fra tidligere 

praksis. For elevene er opplevelsesdimensjonen og erfaringene verdt å få frem. Det er de som 

opplever lærernes praksis. Å danne et bilde av hvordan elevene opplever arbeidet til lærerne, 

er også et mål for prosjektet. 

 

Problemstillingen lyder derfor: 

 

"Hvilke erfaringer og opplevelser har lærere og elever med å arbeide- og være elever i en 

dysleksivennlig skole, og hva kjennetegner lærernes dysleksivennlige arbeid?" 

 

Et vurderende element i oppgaven vil være å belyse hvordan og i hvilken grad kriteriene til 

Dysleksi Norge oppfylles, og i hvilken form de er tilstede i det daglige arbeidet. Det vil også 

kunne vurderes om sertifiseringen tjener andre funksjoner utover de klart uttalte, altså hvilken 

nytteverdi sertifiseringen tjener i arbeidet på skolen. 

 

Forskningsspørsmål 

• Hvilke erfaringer har lærerne med skolens prosedyrer for tiltak, bruk av 

dysleksivennlige metoder, læremidler og mestring? 

• Hvilke endringer har de gjort i sin praksis etter sertifisering? 

• Hvilke kunnskaper og kompetanse har lærerne om dysleksi, og hvordan får de 
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mulighet til kompetanseheving? 

• På hvilke måter er lærerne bevisste og trygge på dysleksivennlige metoder i arbeidet 

sitt? 

• Hva har skolen tilgang på av lære- og hjelpemidler, og hvordan tar de dem i bruk? 

• Hvordan opplever elevene mestring i hverdagen? Har de en opplevelse av at deres 

behov blir møtt?  

• Har sertifiseringen en nytteverdi utover den klart uttalte, hvordan eller på hvilken 

måte? 

 

1.3 Avgrensing og begrepsforklaring 
Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, 

matematikkvansker og språkvansker. De innledet prosjektet "dysleksivennlig skole" i 2005, 

inspirert av den britiske dysleksiforeningens prosjekt som startet i 1997. I begrepet 

dysleksivennlig ligger det en slags kvalitetsmerking. Det handler om at skolene er effektive i 

identifiseringsarbeidet, de velger rett- og god praksis og de får jobben gjort (Solem, 2015).  

Bruken av begrepet dysleksi er stadig omdiskutert. Det eksisterer ingen enhetlig og endelig 

definisjon på hva dysleksi er, og diskusjonen går også ut på om det faktisk finnes noe som vi 

kan kalle for dysleksi og sette i "bås." Jeg velger å ikke diskutere dette tema i oppgaven. I 

teoridelen vil jeg trekke frem enkelte definisjoner på dysleksi som brukes av fagpersoner og 

forskere, men jeg vil påpeke at det i bunn og grunn er snakk om ulik lese- og 

skriveproblematikk som lærerne må forholde seg til i det daglige arbeidet i skoleverket. 

Det er gjort en avgrensing i forhold til teoridelen når det kommer til hva en dysleksivennlig 

skole jobber med. Teoridelen har fokus på dysleksi og lese-skrive problematikk, ikke hele 

spekteret av utfordringer og lærevansker som Dysleksi Norge jobber med. Dette valget er tatt 

med tanke på oppgavens størrelse, den ville blitt svært omfattende dersom alle elementer som 

en dysleksivennlig skole inkluderer skulle bli behandlet. I dybdeintervjuene i oppgaven, er 

utvalget av informanter av elever begrenset til elever med dysleksi og dysgrafi, ikke for 

eksempel dyskalkuli eller språkvansker. Spørsmålene som blir stilt til informantene av lærere 

er også knyttet til dysleksi og arbeidet de anser for å være "dysleksivennlig." Betegnelser på 

deltakerne i intervjuene veksler mellom intervjuobjekt, informant, lærer og elev.  

Et læremiddel har til hensikt å øke kunnskaper og/eller trene opp ferdigheter. Læremidler er 

for eksempel lærebøker og pedagogiske apper. På læremiddelmarkedet i dag finnes det 
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mange muligheter for å få lærebøker som lydbøker, digitale bøker og smartbøker. Forlagene 

har ofte også egne nettsider med digitale interaktive oppgaver som hører til et læreverk. En 

digital lærebok er en bok man kan bla i og lytte til, mens funksjonene til en smartbok er mer 

omfattende. I en smartbok er det mulig å lytte til innhold, zoome inn og ut, klikke på 

tilhørende linker, det er en mer interaktiv bok.  

 

Et hjelpemiddel er ulike kompenserende midler som ikke trener opp en ferdighet, men støtter 

eleven på det området han/hun strever (Solem, 2015). IKT-hjelpemidler lar dyslektikere 

kompensere for det de har utfordringer med. Det kan for eksempel være opplesing gjennom 

talesyntese eller stavestøtte ved skriving. Det er hjelpemiddelsentralen hos NAV som 

bevilger midler til tekniske hjelpemidler og datautstyr, men det er skolene selv som har 

ansvar for pedagogiske læremidler.  

 

1.4 Oppgavens disposisjon 
Oppgaven følger Universitetet i Oslo sin Duo mal, og er strukturert i kapitler, underkapitler 

og avsnitt. Disposisjonen har en tematisk inndeling.  

 

§ Innledning 

§ Teori 

§ Metode 

§ Analyse 

§ Avslutning 

 

Første kapittel inneholder en innledning med fokus på bakgrunn, formål og problemstilling. 

Kapittel to presenterer relevant teori for oppgavens formål og problemstilling. Kapittel tre 

presenterer forskningsmetode, og begrunner oppgavens metodiske valg. I dette kapitlet 

synliggjøres oppgavens datainnsamling og bearbeiding av data, vitenskapsteoretiske 

perspektiv, oppgavens kvalitet og etiske betraktninger. I kapittel fire er analysen og 

resultatene i fokus. Funn blir drøftet i lys av teori presentert i kapittel to, og problemstilling 

med forskningsspørsmål besvares. I avslutningen gis rom for en refleksjon over 

«dysleksivennlig skole» og dens funksjon i skoleverket. 
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2 Teorikapittel 
I teorikapitlet vil jeg gjøre rede for relevant teori for prosjektet. Jeg vil beskrive språk og 

lesing, og hva denne prosessen innebærer. Deretter belyses dysleksibegrepet, og det vises til 

eksempler fra forskning rundt effektive metoder og arbeidsmåter for dyslektikere. Dysleksi 

Norge og deres prosjekt dysleksivennlig skole presenteres. Her fremheves det hva prosjektet 

går ut på og hvordan det er tenkt at det skal fungere i praksis. Et avsnitt om begrepet tilpasset 

opplæring er tatt med for å trekke frem hva lovverket sier om tilpasset opplæring. 

 

2.1 Språk og lesing 
I en definisjonen fra ASHA,1 opereres det med fem ulike parametere i språket (Kamhi & 

Catts, 2012, s.3). De fem parameterne innebærer innlæring av regler, tekniske ferdigheter og 

kunnskap om hvordan man bruker språket i ulik kontekst. Parameterne består av fonologi 

(lydene), semantikk (betydning), morfologi (minste meningsbærende enheter), syntaks 

(grammatisk oppbygning) og pragmatikk (bruk av språket i en kontekst). For å lese er det 

essensielt å kunne koble lydene med bokstavene i alfabetet. Forståelsen for fonem-grafem 

korrespondanse, og det å klare å skille ut- og trekke sammen lyder i ord, må være på plass for 

å kunne avkode tekst. Den semantiske prosesseringen kobler ord til mening, og man kan 

forstå betydningen av ordet ved å knytte det til kontekst og leksikalsk minne. For å kunne 

lese med god flyt er syntaktisk bevissthet viktig fordi det dreier seg om språkets grammatiske 

oppbygning.  Ord kombineres og blir til meningsfulle setninger. Swanson, Harris og Graham 

(2003, s. 162) påpeker at funksjonen til visse ord ikke kan knyttes til semantikk, som for 

eksempel preposisjoner og hjelpeverb, og derfor er syntaks viktig for å utvikle god leseflyt og 

effektiv lesing.  

 

2.1.1 Hva er lesing? 
Å lese er en kompleks kognitiv aktivitet. Det er en aktivitet som krever ferdigheter i å avkode 

abstrakte symboler, og det å sette dem sammen til meningsbærende enheter. Lesing er 

primært en språkprosess. Lesing innebærer blant annet bruk av syn og hørsel, forkunnskaper, 

begrepskunnskap, oppmerksomhet og motivasjon (Frost, 2011). Alle disse elementene må 

spille på lag for å mestre denne komplekse kognitive aktiviteten. Bokstavkunnskapen har 

avgjørende betydning for den første leseopplæringen. Første fase i leseutviklingen er 

																																																								
1	The	American	Speech-Language-Hearing	Association	
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logografisk lesing, hvor barnet gjenkjenner grafiske og visuelle kjennetegn (logoer) på leker 

og varer det omgås i hverdagen. Barnet klarer å "lese" logoen, for selv om den inneholder 

bokstaver er det helheten den står for barnet kjenner til (Helland, 2012, s. 55). Neste steg er 

fonologisk lesing, hvor barnet mestrer å identifisere lydene med bokstavene i alfabetet. Da 

har man forstått sammenhengen mellom grafem-fonem, og kan trekke lydene sammen til ord. 

Den fonologiske avkodingen åpner opp for muligheten for ortografisk læring. Ortografisk 

lesing er det vi viser til når vi sier at barnet har "knekt lesekoden." En automatisert form for 

ordavbilding og automatisk avkoding har skjedd. Da vil det ikke lenger være behov for å gå 

omveien med å avkode fonologisk, noe som er en mer tungvint prosess. 

 

Kamhi og Catts (2012) har tatt utgangspunkt i et mentalt leksikon når det kommer til lesing. I 

vårt mentale leksikon er det "to inngangsporter" til lesing. En går gjennom det auditive 

(hørselen), den andre gjennom det visuelle aspektet (øynene) av trykte tegn og bilder. Inni 

hodet er det et mentalt leksikon som kobler det som blir hørt og sett, enten til det som er 

lagret og kjent fra før, eller så må den fonologiske komponenten kobles på. Man 

opparbeider seg et stort bibliotek etter hvert, hvor man raskt kan koble på gjenkjenning og 

lese, tolke eller skrive ord og setninger. Den fonologiske bevisstheten i modellen er med som 

en egen komponent, og viser hvordan det auditive kobles til denne for å forstå ord. Uten 

denne komponenten vil det mentale leksikonet kun hvile på det visuelle, og det vil i utstrakt 

grad være vanskelig å lagre alt skrevet og bilder gjennom denne ene "inngangsporten."  

 

 

 

 

 

 

Kamhi og Catts (2012) 
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2.1.2 Lesing og leseflyt 
Det er verdt å bemerke at ortografisk avkoding og det å ha god leseflyt, ikke er det samme 

(Frost, 2011). Automatisk avkoding referer bare til en nøyaktig ordgjenkjenning, og ikke 

lesing med fokus på tekstens innholdsside. For å kunne lese er automatisert ordgjenkjenning 

nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å ha god leseflyt. Å ha god leseflyt innebærer å mestre 

avkoding og forståelse på samme tid. The Simple View of Reading, lagt frem av Gough og 

Tunmer i 1986, viser til at lesing består av to komponenter: Lesing = avkoding x forståelse 

(Kamhi & Catts, 2012). Her skilles to ulike evner, og det vises til at begge må mestres 

optimalt for å oppnå lesing. På mange måter er den enkel å forholde seg til, for man må ha 

avkodingsferdigheter og man må forstå for å oppnå lesing. Uten avkoding kan man ikke lese 

ordene, uten forståelse vet man ikke hva man har lest. I modellen er avkoding en av to 

hovedkomponenter i lesing, og den ortografiske avkodingen inngår i denne komponenten. 

Gough og Tunmer stadfester at graden av avkodingsferdighetene og evne til forståelse, vil 

avgjøre hvor god man er til å lese. En automatisert og presis ordavkoding er derfor en 

nødvendig forutsetning for god leseferdighet. Mestrer man kun den ene komponenten, vil 

man ikke kunne være en god leser (Khami & Catts, 2011).  

 

Det eksisterer flere definisjoner som beskriver hva lesing og leseflyt er. En fellesnevner som 

går igjen i fremstillinger av lesing er det å avkode, men også det å forstå. Å avkode handler 

om lydsiden av språket og abstrakte symboler, det å koble fonem til grafem. Å forstå krever 

et høyere nivå av mentale prosesser fordi det innebærer både å tenke, å resonnere, å forestille 

seg noe og å det tolke (Khami & Catts, 2011). Det er gjennom de kognitive prosessene 

lesingen gir mening, og fører til forståelse.  

 

2.2 Dysleksi 
Selve ordet dysleksi springer ut fra de greske ordene dys og lexis, som oversatt til norsk, betyr 

"vansker med ord" (Solem, 2015, 2. 46). Begrepet dysleksi ble for første gang brukt i 1887, 

av en øyelege i Tyskland (Elliott & Grigorenko, 2015, s. 2). Han brukte begrepet for å 

beskrive en bestemt type ordblindhet. Tilstanden den tyske legen beskrev, knyttet han til 

pasienter med hjerneskade. Det han snakket om var en ervervet form for ordblindhet. 1896 

utgav den britiske legen W. P. Morgan, en artikkel som handlet om en fjortenårig gutt som 

ikke hadde lært å lese, til tross for at han hadde fått god leseopplæring.  Gutten hadde normal 

intelligens, godt syn og god hørsel. Læreren fortalte at gutten ville vært den smarteste på 
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skolen, dersom alt det faglige var muntlig. Morgan la frem teorien om at dysleksi er medfødt, 

og at det involverer en svikt i evnen til å lagre ord i minnet. Ett hundre og trettien år etter 

begrepet dysleksi så dagens lys, har vi fortsatt mye å lære om tilstanden. En enhetlig 

definisjon på hva dysleksi er finnes fortsatt ikke. Solem (2015) viser til at en million 

nordmenn har så lav leseferdighet at de ikke kommer seg gjennom en vanlig avisartikkel. For 

noen av disse er imidlertid vanskene enda mer alvorlige og vedvarende, de har dysleksi. 

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske som rammer 5% av befolkningen. 

 

2.2.1 Ulike definisjoner 
Det eksisterer definisjoner som baserer seg på både eksklusjon- og inklusjonsfaktorer. De 

stadfester om man har dysleksi ved å vise til faktorer man har eller det er fravær av. Kamhi  

og Catts viser i sin bok Language and Reading Disabilities (2012) til ulike syn på hva 

dysleksi er. De belyser en innflytelsesrik definisjon fra World Federation of Neurology 

(1970) som ekskluderer dårlig opplæring, mangel på muligheter og lav intelligens. De 

beskriver Lyon & Miles (1995;1993) som ekskluderer nedsatt hørsel og syn og Heaton & 

Winterson (1996) som ekskluderer emosjonelle vansker og hjerneskade. Det er problemer 

knyttet til slike definisjoner fordi det de sier er at dersom man har en av disse vanskene eller 

har lav intelligens, så kan en ikke ha dysleksi. En definisjon som fokuserer på 

årsaksforklaringer, ikke symptomer, er en av Lyon, Shaywitz & Shaywitz (2003). Den sier at 

dysleksi er en spesifikk lærevanske, av nevrobiologisk art. Definisjonen beskriver 

karakteristika ved tilstanden, og sier at det dreier seg om en svikt i den fonologiske 

komponenten i språket. Denne svikten er ofte uventet i forhold til andre kognitive ferdigheter. 

Definisjonen fokuserer på svikt i fonologisk prosessering, noe som kan gi oss en pekepinn 

rettet mot opplæringssituasjonen og hvordan man da kan tilpasse den I den medisinske 

terminologiens definisjon oppfattes dysleksi som en form for lesevanske som er forårsaket av 

en nevrologisk dysfunksjon (Høien & Lundberg, 2012). 

Definisjonen utarbeidet av The Orton Dyslexia Society Research Committee fra 1994, er 

definisjonen som står referert på Dysleksi Norge sin nettside (Dysleksi Norge, 2018a):  

"Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific, language based 

disorder of constitutional origin characterized by difficulties in single word decoding, usually 

reflecting insufficient phonological abilities. These difficulties in single word decoding are 

often unexpected in relation to age and other cognitive and academic abilities; they are not 
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the result of generalized developmental disability or sensory impairment. Dyslexia is 

manifested by variable difficulty with different forms of language, often including, in addition 

to problems with reading, a conspicuous problem with acquiring proficiency in writing and 

spelling."  

Denne definisjonen betegner dysleksi som en av flere former for lærevansker. Den sier at 

dysleksi er en spesifikk, språklig basert vanske av konstitusjonell art. Dysleksi er 

karakterisert ved vansker med å lese enkeltord, vanligvis på grunn av utilstrekkelige 

fonologiske evner. Vanskene oppstår uventet i forhold til alder og andre kognitive og 

akademiske evner. Definisjonen fra Orton Dyslexia Society bygger derfor på̊ 

diskrepanstenkning. Den inkluderer at vansker kan fremtre i både språket, lesing, skriving og 

staving. 

Dysleksi er en forstyrrelse i språklige funksjoner som er viktige for å kunne utnytte skriftens 

prinsipper ved koding av språket. Forstyrrelsen gir seg i første omgang til kjenne som 

vansker med en automatisert ordavkoding ved lesing. Forstyrrelsen kommer også tydelig 

fram ved rettskriving. Karakteristisk for dysleksi er at forstyrrelsen er vedvarende. Ved 

grundig kartlegging av de fonologiske ferdighetene har forskning funnet at svikten ofte 

vedvarer opp i voksen alder (Høien & Lundberg, 2012, s. 29).  

I dag kalles dysleksi for en spesifikk lese- og skrivevanske, den er ansett som språkbasert. 

Bele (2008) skriver at dysleksi er definert som en svikt i evnen til å lese og skrive på en 

flytende måte, i fravær av annen kognitiv, nevrologisk eller sansemessig svikt forutsatt at 

personen er gitt tilstrekkelige opplæringsmuligheter. Rose rapporten (2009) utarbeidet en 

"working definition" som overordnet sier at dysleksi er en lærevanske som primært påvirker 

ferdighetene med nøyaktighet og flyt i lesing av ord og staving (Rose, 2009, s. 30). Denne 

definisjonen utdyper også karakteristiske trekk som fonologisk bevissthet, at dysleksi 

forekommer på tvers av intelligens, at komorbide vansker kan være tilstede eller ikke, og at 

det er ingen tydelige "cut-off points." Det vil si at skillet mellom å ha- eller ikke ha dysleksi 

ikke er noe tydelig og endelig, det er ulike grader av tilstanden. Det er ingen klare 

avgrensninger, det vil si ingen konkrete kategorier for når man har eller ikke har dysleksi, og 

dysleksi må sees på som et kontinuum (Rose, 2009, s.10). 

 

Definisjonen til Rose på dysleksi (2009) tar også med indikasjon på alvorlighetsgrad og type 

vansker. Det får man mer kunnskap om ved å undersøke individet. Hvordan individet 
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responderer eller ikke responderer på godt forankret forskningsbasert og pedagogisk 

intervensjon, vil kunne gi et bilde av den individuelle dyslektikeren. En kan derfor ikke sette 

en merkelapp på en dyslektiker, da hvert enkelt tilfelle er unikt, sammensatt og man har 

behov for ulike og varierte tiltak. I dag vet vi at dysleksi forekommer i hele spekteret av 

intelligens, og har ingen sammenheng med lav IQ (Elliott & Grigorenko, 2015). Det sies at 

dysleksi ligger i genene, og en lang rekke studier påpeker dette. Casestudier har vist at 

dersom mor eller far har dysleksi, vil omtrent 40 % av barna få det også (Hulme & Snowling, 

2009).  

 

2.2.2 Hva strever en dyslektiker med? 
Vansker en dyslektiker strever med er å omforme skrevne ord til språk (det vil si å lese), og å 

omforme språk til tekst (det vil si å skrive og stave). Karakteristiske trekk for en dyslektiker 

beskrives i Rose-rapporten (2009) som vansker med det fonologiske, semantiske og med 

ordprosesseringen. Til tross for lik opplæring som andre elever får, klarer ikke elever med 

dysleksi å lære å lese og skrive på̊ lik linje med barn på̊ samme mentale alder (Lyster, 2014). 

Både kognitive, språklige og sosiale forhold vil kunne styrke eller svekke symptomene på̊ 

dysleksi. For å kunne konsentrere oppmerksomheten om innhold og mening i en tekst når 

man skriver, er vi avhengige av at rettskrivingsferdigheter er automatisert. Det er det ikke hos 

en dyslektiker. Automatiseringen kan være fraværende i stor grad eller delvis tilstede, det 

varierer hos den enkelte. Det å ikke ha automatiseringen på plass, gjør at det er mentalt 

krevende for en dyslektiker å både lese og skrive.  

 

Dyslektikere har ofte komorbide vansker. Det vil si at det kan hende de strever på andre 

områder som organisering, med språket og konsentrasjonsvansker (Bele, 2008). Men det er 

viktig å påpeke at dysleksi ikke kan forklares med verken konsentrasjonsvansker, manglende 

språkopplæring, problemer i oppveksten eller generelle lærevansker (Solem, 2015, s. 46). De 

vanskene en dyslektiker har, er vedvarende. Til tross for opplæring som er tilrettelagt vil lese-

og skrivevanskene være tilstede og de vil aldri forsvinne helt. Men de kan ble bedre ved at 

dyslektikere kan lære å lese bedre, raskere og få med seg mer av innholdet (Solem, 2015, s. 

46).  

 

I følge Språktreet, en visuell representasjon av Law (2003) beskrevet i Begrepslæring - en 

strukturert undervisningsmodell av Sæverud, Forseth, Ottem & Platou (2015, s. 9), består 
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språk av røtter; de kognitive og perseptuelle ferdigheter, stamme som er språkforståelsen, 

grener; det ekspressive språket, vokabular, syntaks og blader som er tale, tonefall og 

artikulasjon. Det er mange ferdigheter som skal beherskes for å mestre språk og bruke det på 

en funksjonell måte. De ulike delene er avhengig av hverandre for å fungere optimalt. Ved en 

slik visuell fremstilling av språket, forstår man hvordan en dyslektiker vil streve med språket. 

Når man strever med selve røttene og stammen, vil det påvirke helheten. En elev kan være 

sterk på mange områder, ha interesser og motivasjon for å mestre. Det å tilrettelegge og støtte 

opp rundt læringen er essensielt for elever med dysleksi. Kunnskap i feltet er derfor svært 

viktig for pedagogisk personale, for å kunne tilrettelegge på en hensiktsmessig måte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Språktreet av James Law, 2003 (illustrert i Sæverud, Forseth, Ottem & Platou, 2015)  

 

 

2.2.3 Arbeidsmåter og tiltak  
Hvilke tiltak som er passende for de som strever med lesing er diskutert. Elliot og Grigorenko 

(2014) trekker frem i sin bok "The Dyslexia Debate," noe som blir kalt "The reading wars" 

eller "Great Debate" (Chall referert i Elliott & Grigorenko, 2015, s. 124). Det er en 

omfattende debatt, som dreier seg om uenigheter rundt hvilken metode og fremgangsmåte 

som er best egnet for de som strever med lesing. Det er strid mellom en tradisjonell og en mer 

progressiv tilnærmelse til opplæringen. Bottom-up tilnærmelsen har et tradisjonelt syn på 

leseopplæringen (Scarborough og Brady referert i Elliott & Grigorenko, 2015, s. 124). Denne 

er dominert av det alfabetiske prinsippet, fonemene, korrespondanse fonem-grafem, 

fonologisk bevissthet og avkoding. Kontrasten til Bottom-up er Top down. Top down er en 

mer progressive tilnærming som går "ovenfra og ned" i språklæringen (Pearson referert i 
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Elliott & Grigorenko, 2015, s. 124). Denne metoden vektlegger kontekst og innhold i teksten, 

tekstens mening, en form for helhetslesing og tilnærming. Tanken er at jo mer barnet kan om 

et ord (semantikk, morfemer, rotmorfem, fonemer, pragmatikk m.m.) jo lettere vil det være å 

forstå og huske ordet, og ordet vil bli automatisert raskere. Et moment mange forskere er 

enige om, i forhold til tiltak for elever med en spesifikk lærevanske, er at undervisningen og 

arbeidsmåtene bør være veldig strukturerte og eksplisitte (Fuchs, Fuchs, Schumacher & 

Seethaler, 2013). Det hjelper ikke om innholdet i tiltakene og arbeidsmåtene er gode, dersom 

de ikke gjennomføres med god struktur og oversikt for eleven.  

 

Caseundersøkelser hvor det tas i bruk en multisensorisk tilnærming, høster mye entusiasme 

og støttes opp av spesialister innen dysleksifeltet (Vaughn & Linan-Thompson, referert i 

Elliott & Grigorenoko, 2015, s. 150). Mange mener dette hjelper dyslektikere i 

læringssituasjonen, men det finnes begrenset forskning som viser til empiri på området. 

McArthur referert i Elliott & Grigorenko (2015) viser dog til seks studier av strukturerte 

auditive undervisningsprogrammer. Disse viste seg å hjelpe på muntlige oppgaver og økte 

prestasjonene til lesesvake. En kan derfor tenke seg at både auditive og visuelle arbeidsmåter 

vil hjelpe og støtte disse elevene. I klasseromssituasjonen vil en auditiv tilnærming ofte være 

en del av normalundervisningen, og dette vil dermed være en støtte for dyslektikere. 

 

Elliott & Grigorenko (2015, s. 128) nevner i sin bok en metastudie av Berninger, Abbott, 

Nagy og Carlile som fremhever positivt det å jobbe med nøkkelelementer i språket gjennom 

strukturerte programmer. Opplæringen bør skje hyppig, være i korte sesjoner og 

gjennomføres jevnlig over en periode. Det bør trenes på både språklig og fonologisk 

bevissthet, samt morfologi. For de som strever med lesing er det viktig å jobbe med et bredt 

spekter av ulike tekster (Torgersen, Brooks og Hall, referert i Elliott & Grigorenko, 2015, s. 

129).  Tekstene må jobbes med i sin naturlige kontekst for å gi mening, og det er viktig å 

koble på forkunnskaper. Dette vil gi grunnlag for å utvikle ferdigheter i både muntlig og 

skriftlig forståelse. Tiltak gjennom egne, faste programmer, "intervention programs," er vist å 

være mindre suksessfulle hos eldre barn, enn hos yngre (Elliott & Grigorenko, 2015 s. 139). 

Hos eldre elever viser studier at en signifikant gruppe elever vil streve, selv om de har fått 

flere intensive lese-skrive kurs. Det kan ha sammenheng med at jo eldre barna blir, jo 

vanskeligere blir tekstene de forventes å lese. Det kan derfor være slik at man gjerne ser 

fremgang på mellomtrinnet, men når barna kommer på ungdomsskolen faller de enda lengre 

bak jevnaldrende elever. For eldre elever blir leseferdigheter, forståelse og leseflyt mer 
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viktig. Det er også økende krav i forhold til pensum og vanskeligere tekster. Her kan gapet 

plutselig blir større fra jevnaldrende, enn det var tidligere på barneskolen. 

 

Eldre elever kan ha et vidt spekter av ulike områder innenfor lesing som de strever med Det 

de har behov for, kan være å øve på alt fra begynnende avkoding, fonem-grafem forbindelse 

til enkel-og dobbeltkonsonanter, stavelser, og leseflyt. Alt avhenger av områdene de har 

utfordringer med. Mange vil dra nytte av hyppige muligheter til å lese høyt og holde på med 

aktiviteter som innebærer å trene på leseflyt. Cunningham og Stanovich; Pfost, Dörfler og 

Artelt (referert i Elliott og Grigorenko, 2015, s. 144) påpeker at selv om man strever på 

fonem-grafen nivå og avkoding, bør man ikke utelukkes fra å utvikle- og jobbe med 

vokabular , kontekstlesing og leseforståelse. Eldre elever som har strevet med lesing i flere 

år, leser mindre enn jevnaldrende normalt fungerende lesere, og dermed blir de også mindre 

eksponert for bokstaver og ord på trykk. Det fører til at ord som har vært eller kunne blitt 

automatisert, kan bli redusert. Dette viser hvor viktig det er å lese, selv for de som strever 

med lesing.  

 

Motivasjon bør ha et stort fokus ved tiltak. Motivasjon er ofte et problem hos dyslektikere, 

spesielt hos eldre elever. De kan ha en lang historie med å streve, de har opplevd nederlag på 

nederlag og kanskje ydmykelse i klasserommet (Solem, 2015). Spesielt når tekstene blir mer 

komplekse fører det til umotiverte elever, de kan unngå situasjoner hvor lesing er i fokus og 

velger det bort når muligheten er der. Å fokusere på motivasjon i undervisningssituasjonen er 

helt avgjørende.  

 

Det eksisterer flere ulike intervensjons-programmer for blant annet lesesvake og dyslektikere. 

Forskere har utviklet ulike programmer, for eksempel RAVE-O (Wolf, Miller og Donnelly, 

referert i Elliott og Grigorenko, 2015, s. 145). Dette programmet vektlegger at jo mer en elev 

vet om et ord (fonem, semantikk, syntaks, morfem m.m), jo lettere vil det være å 

automatisere det. Det fokuseres også på å jobbe med kjerneord i språket, høyfrekvente ord. 

Andre programmer derimot, fokuserer mer på det rent fonologiske. Det er svært varierende 

utfall av tester for programmene, og det er påvist minimalt signifikant bedring for deltakerne 

fordi dyslektikere har, som nevnt tidligere, svært ulike områder med utfordringer (Elliot og 

Grigorenko, 2014, s. 144). Shaywitz, Morris and Shaywitz (referert i Elliott og Grigorenko, 

2015, s. 146) påpeker derfor at det ikke er noe entydig bevis for at det eksisterer et universelt 

program som er passende for alle lesere som strever. Man må heller fokusere på selve 
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individet og områdene det strever med, ikke et spesifikt program. En god pedagogisk 

ivaretakelse kan være svært avgjørende for hvor alvorlige problemene blir for barnet (Lyster, 

2014). Det er svært viktig at man utreder og tilrettelegger enkeltindivider og ikke bruker et 

"standard" opplegg uten å tilpasse. Det er fordi det kan være svært ulike områder elever 

strever med.  

 

Å ta i bruk hjelpemidler, som for eksempel IKT-hjelpemidler, er en viktig del av tiltak man 

bør ordne for en dyslektiker. Det lar dyslektikere kompensere for det de har utfordringer med. 

Opplesing med talesyntese og stavestøtte ved skriving, vil støtte en dyslektiker på en god 

måte. Læremidler som tar i bruk- eller er i form av lydbøker, digitale bøker og smartbøker, 

kan ha en bedre innfallsport til læring for dyslektikere.  

 

2.3 Dysleksi Norge  
Organisasjonen Dysleksi Norge ble etablert i 1976, og er en interesseorganisasjon for alle 

med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker (Dysleksinorge.no) I 

oppstarten var det en gruppe engasjerte mødre som stod bak, i dag har organisasjonen over 

7000 medlemmer på landsbasis. Organisasjonen har frivillige (mange er foreldre), personer 

med ulike spesifikke lærevansker og fagpersoner knyttet til seg. Deres sekretariat er i Oslo, 

og de har fylkeslag og lokallag i hele landet. Dysleksi Norge har mange prosjekter og 

arrangementer gående. Det kan nevnes blant annet språkskole i England, mattecamp, 

sommerleirer, familiesamlinger og en rekke kurs for blant annet lærere og annet fagpersonell 

(Solem, 2015).  

 

Dysleksi Norge er en brukerorganisasjon. De har et fokus hvor det å si i fra når ting ikke 

fungerer står sentralt (Solem, 2015). Organisasjonen påpeker at det aldri har vært større fokus 

på lese- og skriveferdigheter enn i dag, og det er en bred politisk enighet om et behov for 

satsing. Men tross dette, sier de at den faktiske situasjonen i skolene i Norge står på stedet 

hvil. Mange skoler har mye kompetanse, utøver en god praksis og gjør en god jobb på 

området lese-skrivevansker, men det er langt mellom disse skolene. 

 

2.3.1 Dysleksivennlig skole 
Ideen om en "dysleksivennlig skole" ble virkeliggjort i 2005. Dysleksi Norge satte ned tre 

ulike prosjektgrupper bestående av dyslektikere, foresatte og fagpersoner som startet arbeidet 
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med å forme kjennetegn ved en slik skole. Inspirasjonen hentet de fra Britiske Dyslexia 

Friendly schools. Prosjektgruppene kom fram til en 10-punkts kriterieliste for gode skoler. 

Blant annet la kjennetegnene vekt på gode systemer, systematisk satsing på elever som 

strever, kompetanseheving, læringsmiljø og det psykososiale miljøet. Solem (2015, s. 16)  

sier det slik i boken Dysleksivennlig skole- et brukerperspektiv på god skole: "Skolene kan 

ikke godta at enkelte elver ikke lærer. Hvis en elev ikke får læringsutbytte må skolens 

innstilling være at det er skolen som må forandre metode- og ikke at det er elevene det er noe 

galt med." Hun trekker spesielt frem en holdning som dysleksivennlige skoler fremmer, det at 

hver enkelt elev skal være i stand til å mestre og oppnå sine mål. Det skal heller ikke kun 

være en spesialpedagogs ansvar, men hele personalets anliggende. 

 

2.3.2 10-punkts kriterieliste 
Dysleksi Norge har utarbeidet en 10-punkts kriterieliste som kjennetegner dysleksivennlige 

skoler. Nedenfor er listen, med noe utdyping under hvert punkt (Dysleksi Norge, 2018b).  

Utgangspunktet for kommentarene under hvert punkt er tatt ut fra boken Dysleksivennlig 

Skole - et brukerperspektiv på god skole av Solem (2015, s. 110-142). 

 

Kriterie 1. Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og 

skrivevansker, og har besluttet at skolen har som målsetting å være en dysleksivennlig skole. 

Søknaden bør behandles i alle skolens organer, og ligge inne i virksomhetsplanen. 

 

Det første punktet handler om at det dysleksivennlige arbeidet skal være integrert i hele 

skolens organisasjon. Satsingen skal være forankret i planer, og planene skal gjennomføres 

for å sikre trygghet og lik praksis for pedagogene. 

 

Kriterie 2. Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne på områdene: lese- og 

skrivevansker og IKT-hjelpemidler. 

 

Her vektlegges det at skolen skal sørge for tilstrekkelig kompetanse hos lærerne, noen står 

uten kompetanse på området, andre trenger påfyll. Kompetansedeling skal være satt i system, 

slik at det kan for eksempel settes i gang internopplæring ved behov. Det er viktig at ikke en 

lærer sitter på all kompetanse, og vesentlig at skolen sørger for at lærerne har tilstrekkelig 

kompetanse til å kunne gi god tilpasset opplæring til elever som trenger det. 
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Kriterie 3. Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. 

Skolen har rutiner på bruk av: 

• IKT 

• hjelpeprogrammer 

• lydbøker/smartbøker 

• skanning av tekst 

• pedagogisk programvare 

 

Hjelpemidler og læremidler er satt sammen til ett punkt, selv om det dreier seg om to ulike 

ting. Skolen skal sørge for at elevene får det de har krav på . Det er essensielt at ikke kun 

IKT-ansvarlig kjenner hjelpemidlene. Alle lærere må kjenne programmene da elevene helst 

skal bruke dem i alle fag. I forhold til pedagogisk programvare må skolen ha god oversikt 

over det som er tilgjengelig og vise til gode og aktuelle løsninger. Skolen må også følge med 

på utviklingen i programvare.  

 

 

Kriterie 4. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø. I arbeidet benyttes ett av 

flere tilgjengelige og anerkjente programmer, eller ett system skolen selv har utviklet. 

 

Skolen må hele tiden jobbe for å skape trivsel og trygghet. Elevene skal vite at lærerne bryr 

seg om dem og tar dem på alvor. Her handler det om trygge, gode klasseledere som jobber 

for relasjonsbygging og et godt læringsmiljø. Det skal være høyt fokus på inkludering, 

relasjonelle forhold og fellesskap. 

 

Kriterie 5. Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene, som gjør at elevenes 

utvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes. Skolen har prosedyrer for hva som skjer 

når en finner elever med lese- og skrivevansker. 

 

Planer for kartleggingen som gjøres på skolen, skal være på plass og brukes aktivt. Hele 

lærerkollegiet skal kjenne til planene, og vite hvor og hvem de skal henvende seg til. Planene 

skal være forpliktende og ta opp blant annet "hva finnes av kartlegging, hvem har ansvaret 

for gjennomføring, hvordan rapportere, hvem informerer foreldre og når henvises det til 
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Praktisk-pedagogisk tjeneste (PPT). Rutinene må være godt implementert i skolens drift, og 

hvilke kartleggingsverktøy skolen benytter seg av skal være gjennomtenkt. Solem (2015) 

viser til at Sandefjord Videregående skole i Vestfold oppdager ca. førti elever hvert skoleår 

med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. Dette forteller oss at det fortsatt er et 

stort antall elever som går gjennom skoleløpet uten å bli oppdaget.  

 

Kriterie 6. Skolen har prosedyrer for å sette inn passende tiltak for elever som ligger etter i 

lese- og skriveutviklingen. 

 

Solem (2015, s. 128) påpeker at dette kriteriet er kritisk. Dette fordi all innsats som er nedlagt 

i prosessene frem til tiltak, vil ikke ha noe betydning dersom elevene som strever ikke får den 

hjelpen de har behov for. Det er her planer og rutiner må fungere i praksis, for at riktige tiltak 

settes inn. Informasjonsflyt er noe av kjernen, samt faste møtepunkter for deling, 

samhandling, metarefleksjon, problemløsing og kontinuerlig kollektiv kommunikasjon. 

 

Kriterie 7. Skolen har innarbeidet effektive dysleksivennlige metoder. Med dysleksivennlige 

metoder mener vi: 

• Metoder som sikrer forståelse. 

• Gode lese- og læringsstrategier. 

• Gode rutiner for vurdering for læring. 

• Bruke flere sansekanaler i undervisningen, jfr. læringsstiler. 

• God struktur i all undervisning. 

• Gode lekseplaner/avtaler med foreldrene. 

 

Dette kriteriet inneholder mye. Her handler det om at kompetansen til skolen og lærerne, skal 

gi mulighet til elevene å lære på gode, dysleksivennlige måter. Det er ikke en enkelt metode 

som passer for alle, lærerne må derfor ta i bruk en stor verktøykasse med metoder som vil 

sikre at elvene lærer.  

 

Kriterie 8. På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få vist sine evner 

gjennom bruk av hjelpemidler, opplesing av tekst, lengre tid osv. Tilretteleggingene tilpasses 

behovene til den enkelte elev, og det lages en avtale om hvordan dette skal være sammen med 

foresatte. Skolen har gode rutiner for å informere om fritak i sidemål, samt har satt seg godt 
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inn i regler og konsekvenser av å vurdere fritak i andre fag. 

 

Vanligste tilrettelegging for elever med lese-og skrivevansker er pc med retteprogram, 

utvidet tid og opplesing av oppgaver. Det kan være aktuelt å kombinere skriftlig/muntlig på 

eksamen, i noen tilfeller eksamen med hjelp av en sekretær. Alle bør- og kan få tilrettelagt 

eksamen, selv elever uten vedtak om spesialundervisning.  Tiltakene bør tilpasses så godt 

som mulig, men skal ikke gi eleven fordeler overfor andre elever. Avtale om tilrettelegging 

på prøver bør nedfelles i elevens Individuelle plan (IP) eller Individuelle opplæringsplan 

(IOP). Solem (2015, s. 135) fremhever at absolutt siste utvei er å tilrettelegge ved å redusere 

nivå eller mengde. Denne løsningen tar muligheter fra elevene og alle andre tiltak må være 

prøvd ut før denne løsningen vurderes.  

 

Kriterie 9. Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert, 

uavhengig av mestringsgrad og oppnådde resultater. Skolen må dokumentere gode rutiner på 

elevsamtaler, arbeid med det psykososiale miljøet, mobbing osv. 

 

Lav selvtillit er noe mange dyslektiskere sliter med. Skolens oppgave er å sørge for at alle 

elever utvikler god selvtillit og opplever mestring. Det er viktig å holdet fokuset på hva 

eleven får til- ikke fokusere på alt han/hun ikke klarer. Elevene skal få mulighet til å påvirke 

egen læring. 

  

Kriterie 10. Foreldre får god informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av 

eleven. Skolen har rutiner for å fange opp ideer hos foresatte og lærere til hvordan skolen 

kan forbedres. 

 

Avgjørende for forholdet mellom skole-hjem samarbeid er gjensidig respekt. Det er viktig å 

lytte til- og stille spørsmål til foreldre, og forklare godt hva lærerne gjør for eleven. Å vise 

forståelse for foreldrenes synspunkt er viktig, til tross for at man ikke deler de samme 

synspunktene.  

 

2.3.3 En dysleksivennlig skole i praksis 
Det ligger mye tankearbeid og idéer bak fenomenet dysleksivennlig skole. De ti kriteriene 

belyser og fremhever sentrale elementer som skal fokuseres på og kontinuerlig arbeides mot- 
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og med, for å oppnå en god skole for dyslektikere og barn med andre utfordringer. En av de 

grunnleggende idéene bak, som er verdt å trekke frem, er nulltoleranse for mangelfullt 

læringsutbytte (Solem, 2015, s. 73). Elever skal derfor ikke under noen omstendigheter gå 

gjennom skoleløpet uten å ha utbytte av undervisningen. Elevene skal tas på alvor, det skal 

tilrettelegges og man skal ikke godta at noen "faller fra." Negativt ladede ord som vansker, 

svakheter og hemninger er ord som ofte beskriver elever som er annerledes og dette skal være 

fraværende i en dysleksivennlig skole. Alle elever har gode kvaliteter og gode sider, det er 

her fokuset skal ligge. Det er avgjørende at lærerne bidrar til mestringsopplevelser og bygger 

dem opp (Solem, 2015, s. 72). Det dreier seg om å bygge opp selvtillit rundt egne 

prestasjoner og at elevene former et riktig- og realistisk bilde av seg selv.  

 

Når det kommer til strategier for læring, metoder og vurderingspraksis, er det nevnt i 

kriteriene at ingen lærer på samme måte. Skolene må ha en stor "verktøykasse" som de 

benytter seg av. Solem (2015) viser til konkrete fremgangsmåter innen lesing, som å jobbe 

godt med forberedelse og førlesing for å skaffe oversikt, og finne ut om eleven kan noe om 

tema fra før. Det kan brukes BISON-overblikk, å jobbe med begreper og vanskelige ord 

gjennom ordkart, venn-diagram, og etterlesingfase hvor eleven er med på å evaluere seg selv 

og ta kontroll over egen læring. Vurderingen i en dysleksivennlig skole skal ikke ha som 

hensikt å kun speile resultat på prøver og karakterer. En dysleksivennlig skole bør støtte seg 

til Utdanningsdirektoratets nasjonale satsing om "Vurdering for læring" som startet i 2010, 

hvor vurderingen skal være relevant og fremme rettferdighet (Solem, 2015). Ved å bruke 

konkrete mål, vise tydelige kriterier for oppgavene og kjennetegn for måloppnåelse, vil 

elevene vite hva de skal lære og hva som forventes av dem (Solem, 2015, s. 85). Lærerne må 

stå for effektive tilbakemeldinger som viser elevene veien videre, og de må få nyttige råd om 

egen læringsprosess. Elevene skal aktivt delta i egenvurdering, om det er enten er å vurdere 

seg selv eller andre, det styrker læringsprosessen. Når det kommer til sluttvurdering, og 

vurderingen skal være rettferdig for alle, er målet å finne ut hva eleven kan i faget. For 

eksempel vil vurderingen ikke være rettferdig for elever med dysleksi, dersom vurderingen 

kun forutsetter gode lese- eller skriveferdigheter. Her er det en dysleksivennlig skole skal 

være god med å tilpasse, slik at elevene får vist kompetansen sin på andre måter. Det er hele 

skolens ansvar å jobbe aktivt for at de ti kriteriene oppfylles, og for at det skal være en god 

skole for alle elever.  
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2.3.4 Sertifisert Dysleksivennlig - hva nå? 
Dysleksi Norge sier at de ti kriteriene er utformet slik at de er gjenstand for kvalitativ 

vurdering (Solem, 2015, s. 107). Det er ingen fastsatt fasit for hvilke løsninger skolene har i 

forhold til de ulike områdene, men tanken er at løsningene som velges skal være godt, 

integrerte og gjennomtenkte. Oppfølgingen i etterkant består av en årlig samling for alle 

skolene for å utveksle erfaringer. Dersom kompetanseheving på visse områder er etterspurt, 

vektlegger de også dette på den årlige samlingen. Solem (2015, s.109) skriver at Dysleksi 

Norge har jevnlig kontakt med skolene for å følge dem opp, men det beskrives ikke hvordan 

dette skjer. Det påpekes et behov for systematisk revisjon etter hvert som antallet 

dysleksivennlige skoler øker, og det er noe de jobber med. Målet for Dysleksi Norge er at 

skolene må unngå at elever med spesifikke lærevansker går gjennom et helt opplæringsløp 

uten å bli oppdaget, kartlagt, få hjelp og tilrettelegging. Dette skjer nemlig fortsatt (Solem, 

2015, s. 110). I tilknytning til dette viser Solem til et eksempel fra Sandefjord videregående, 

som ble nevnt i kriterie 5, hvor de oppdager førti nye tilfeller av elever med spesifikke 

lærevansker hvert skoleår. 

 

2.4 Tilpasset opplæring 
Begrepet tilpasset opplæring kan oppleves uklart for mange. Det har bakgrunn i at mange 

andre begreper har blitt brukt i politiske dokumenter om det samme, for eksempel 

inkludering, integrering og individualisering (Helland, 2012, s. 294). Begrepet tilpasset 

opplæring har overlevd. Prinsippet er nedfelt i lovverket, og inkluderer ordinær opplæring og 

spesialundervisning (Kap. 5, Opplæringslova, 1998). Tilpasset opplæring gjelder alle elever. 

For å realisere det, er det en forutsetning at læreren retter blikket på elevens faglige, sosiale 

og kulturelle opplæring (Buli-Holmberg, 2016, s. 193). Læreren må ivareta alle elevers 

forutsetninger og individuelle behov, i et læringsfelleskap som er inkluderende. Loven sier at 

skolen skal bruke tilpassede metoder i undervisningen og sørge for nødvendig 

kompenserende- og støttende utstyr. Det forventes at skolen skal hjelpe den enkelte elev til 

optimal ytelse (Jensen & Lillejord, referert i Helland, 2012, s. 294). Forskning har vist at den 

ordinære opplæringen ikke virker godt nok for alle elever (Nilsen, 2016, s.123). 

Opplæringstilbudet har vært for dårlig til å håndtere den naturlige variasjonen i elevenes 

evner og forutsetninger. Dette skjer til tross for at tilpasset opplæring har hatt mye fokus i det 

siste 15 årene (Nilsen, 2016, s. 123). Elever som har behov for ekstra støtte får dermed ikke 

et tilfredsstillende tilbud, mange opplever ikke skolen som en felles og inkluderende arena. 
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Skolene har også forpliktelser om oppfølging av læringsmiljø jf. kap. 9 i Opplæringslova 

(1998). I følge kap. 9, har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. Skolen skal også ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering (Opplæringslova § 9 A-3). Skolen skal arbeide kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Alle som arbeider på 

skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Man skal gripe inn ved 

krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig (§9 A-4). 

På mange områder er kriteriene til en dysleksivennlig skole, tett knyttet opp mot eksiterende 

lovverk for skoleverket. 
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3 Metode 
I dette kapitlet vil forskningsmetode og forskningsdesign beskrives, og valgene som er tatt i 

forhold til metoder begrunnes.  

 

3.1 Forskningsmetode og metodevalg 
Når det kommer til metodevalg, må valget reflektere det jeg ønsker å finne ut. Med 

hovedvekt på lærere og elevers egne erfaringer, vurderte jeg å gjøre en kvantitativ 

surveyundersøkelse. Da ville jeg kunne fått oversikt over mange informanter og deres 

erfaringer, men i form av mer lukkede spørsmål og bruk av svaralternativer. Det var 

imidlertid viktig for meg at de data jeg genererte, ville være detaljerte og gi en dypere innsikt. 

En av de viktigste begrunnelsene for bruk av metode er å sikre holdbarheten av de påstander 

vi kommer med (Kvernbekk, 2015). Valg av metode for masteroppgaven ble kvalitativt 

dybdeintervju. Ved dybdeintervju er man ute etter livsverdenen til informanten (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Det vil si at man utforsker intervjuobjektets subjektive opplevelser, samt 

at man må se informanten fra et subjektivt perspektiv (Tjora, 2007). Med bakgrunn i 

intervjuobjektenes erfaringer og opplevelser, er målet å undersøke- og forstå deres subjektive 

virkelighet i en dysleksivennlig skole. 

 

Kvalitativ forskning karakteriseres ofte som induktiv. Forskere kan tilnærme seg tema uten så 

mange ideer å teste ut, men lar heller den empiriske verden avgjøre hvilke spørsmål som er 

verdt å søke svar på̊ (Kvale & Brinkmann, 2017). Med induktiv forskning studerer man 

virkeligheten for å danne seg et mest mulig korrekt bilde av den, uten at man legger bestemte 

forventninger eller presise hypoteser til grunn for arbeidet (Nyeng, 2012, s. 59). I dette tilfelle 

var spørsmålene jeg ønsket svar på tett knyttet til en dysleksivennlig skoles overordnede krav 

for lærernes praksis. Man kan ta utgangspunkt i enkelttilfeller, som i denne oppgaven 

dybdeintervjuene med lærere og elever, og trekke generelle slutninger på bakgrunn av disse 

(Kvernbekk, 2015). Nyeng (2012) skriver om induksjon som en prosess hvor man observerer 

virkeligheten for å bygge opp, forfine og forsterke faglige standpunkt. Det handler om å 

undersøke hvordan ting ser ut og henger sammen, og på den måten kan man utvikle mer 

generelle oppfatninger. Jeg vil derimot være forsiktig med å trekke generelle slutninger for 

dysleksivennlige skoler generelt, men heller rette fokus på den utvalgte skolen, som et 

eksempel på hvordan hverdagen kan oppleves av lærere og elever i en dysleksivennlig skole. 
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I analysedelen av dataene som blir generert, er målet å undersøke deres praksis, og fortolke 

deres perspektiver på å være en del av dysleksivennlig skole. I den prosessen vil jeg 

vektlegge fenomenologi og hermeneutisk tolkning. Jeg begrunner valgene mine med at jeg 

ønsker å belyse flere perspektiv på samme fenomen (dysleksivennlig skole), og fremheve de 

ulike opplevelsene og erfaringene, som deler av en mer omfattende helhet. 

 

3.1.1 Forskningsdesign 
Et forskningsdesign er en overordnet plan og idé, for hvordan en undersøkelse legges opp. 

Det handler om hva og hvem som skal undersøkes, og om hvor og hvordan undersøkelsen 

skal gjennomføres (Thaagard, 2013). I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke lærere og 

elevers egne opplevelser av å være del av en dysleksivennlig skole. Jeg ønsker å knytte 

spørsmålene jeg stiller i intervjuet, opp mot det som skal kjennetegne en slik skole, og finne 

ut hvordan dette fungerer i praksis. Det var derfor viktig å finne en egnet skole med 

informanter som var villige til å delta i et kvalitativt dybdeintervju. Tjora (2013) skriver at 

dybdeintervju benyttes når man ønsker å studere meninger, holdninger og erfaringer fra 

informanten.  

 

Målet med oppgaven er å få innblikk i hvordan både lærere og elever opplever hverdagen i en 

dysleksivennlig skole. Dalen (2011) trekker frem at en kvalitativ forskningstilnærming gir 

forskeren mulighet til å få innblikk i informantenes livssituasjon, ofte omtalt som 

informantenes livsverden. Ved kvalitativ tilnærming er det direkte kontakt mellom forskeren 

og det som studeres (Kvale og Brinkmann, 2017). Denne direkte kontakten med 

intervjuobjektene var viktig for oppgaven, for å få informantene til å dele erfaringer og gi av 

seg selv. Jeg hadde som mål at lærere og elever skulle fortelle om positive og negative 

opplevelser ut i fra deres egen erfaring med dysleksivennlig skole. Jeg hadde et ønske om at 

de ikke bare skulle male et bilde på det som var flott og bra, men også belyse elementer de 

kanskje strevde med- eller ikke fikk til i det praktiske. 

 

Det er et skille mellom forklarende og forstående undersøkelser (Dalland, 2012). Forklarende 

studier tar sikte på å avklare årsakene til og virkningene av ulike samfunnsmessige 

fenomener. Forstående studier derimot har en hensikt med å utvikle en mer helhetlig 

forståelse for de forholdene som studeres (Grønmo, 2016). I en slik type undersøkelse hvor 

kvalitative dybdeintervjuer er brukt, må fortolkning til. I Grønmo (2016) fremheves det at en 
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fortolkning med sikte på helhetlig forståelse og belysning av meningsaspekter, forutsetter at 

forskeren utvikler nærhet til de aktørene som studeres, hendelsene eller meningsytringene 

som analyseres. Jeg hadde i utgangspunktet en for-forståelse av det utvalgte tema for 

masteroppgaven. Grunnlaget mitt var at jeg hadde noe innblikk i både Dysleksi Norge, og 

hva arbeidet for å bli en dysleksivennlig skole innebar. Ønsket mitt var derfor å få en nærhet 

til intervjuobjektene gjennom dybdeintervjuer, slik at jeg kunne undersøke hvordan det er å 

arbeide og være elev i slik skole i praksis. Med forskningsdesignet ønsket jeg å legge vekt på 

forstående studier i den grad at målet var å etablere en helhetsforståelse av en bestemt 

organisasjon (her en skole) og få frem erfaringer knyttet til denne enkelte organisasjonen. 

Grønmo (2016) skriver om dette elementet ved slike studier, at fremgangsmåten kan rette 

søkelyset mot individuelle aktører, deres hverdagsliv og daglige aktiviteter. Målet er å forstå 

hvilken mening aktiviteter, rutiner og lignende har for aktørene selv, og hvordan de opplever 

dette ut i fra deres kontekst. Den samlede erfaringen og perspektivene til informantene, er 

den jeg vil legge til grunn for å danne et helhetlig bilde av skolen som en fungerende 

dysleksivennlig skole. Det informantene ytrer må analyseres. Innenfor humanvitenskaplig 

tradisjon og forstående studier, velger jeg å fokusere på fenomenologi og hermeneutikk når 

datamaterialet skal analyseres. Forskningsdesignet bærer preg av å være induktivt. Oppgaven 

er ikke ute etter å teste ut hypoteser, men forståelsen av en dysleksivennlig skole i praksis er 

et mål i seg selv. 

 

3.1.2 Kvalitativt forskningsintervju  
Ved kvalitativt intervju får forskeren mer "nærhet" til informantene. De empiriske dataene 

som genereres blir i form av tekst, og kan fortolkes gjennom analyse (Dalen, 2012). Målet 

med dybdeintervju er i hovedsak å skape en situasjon med mulighet for fri samtale som 

kretser rundt spesifikke tema som forskeren har bestemt på forhånd (Tjora, 2017). Målet med 

å velge kvalitativt dybdeintervju var å nøste ut historier og få frem ny innsikt og kunnskap 

som kan være givende for flere (Kvale og Brinkmann, 2017) Med dette i tankene valgte jeg et 

semi-strukturert intervju (Tjora, 2007). Som intervjuer ville jeg kunne bestemme utvalgte 

tema og begrensinger på forhånd, men allikevel gi fritt spillerom til informantene til å dele 

tanker og gå i dybden der de ønsket. 

 

Kvalitative undersøkelser forholder seg gjerne til et fortolkende paradigme (Tjora, 2017). Det 

er ofte fokus på opplevelser- og meningsdanning hos informantene. I forkant var jeg bevisst 
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på at det jeg fikk av informasjon ville være informantenes subjektive opplevelse, og deres 

fortolkede virkelighet. Jeg som intervjuer vil også fortolke informasjonen ut i fra min for-

forståelse og forståelse.  

 

3.2 Datainnsamling  
Innsamlingen av data under intervjuene var i form av lydopptak. Jeg tok notater underveis i 

tillegg, og rett etter intervjuene skrev jeg ned umiddelbare tanker. Alle dataene ble 

transkribert i et utvalgt transkriberingsprogram, hvor jeg lyttet til opptakene og nedtegnet tale 

til tekst. Lydopptakene blir oppbevart på en privat enhet, til masteroppgaven er levert inn. 

Etter innlevering vil opptakene slettes fra enheten.  

 

3.2.1 Utvalg og informanter 
Det ble gjort et strategisk utvalg) av informanter til masteroppgaven, på bakgrunn av visse 

kriterier (Tjora, 2017, s. 130). Alle informantene tilhørte et avgrenset miljø. Lærerne og 

elevene, som er informanter i oppgaven, arbeider- eller er elever på samme skole i 

Østlandsområdet. Denne skolen er masteroppgavens case. Skolen har omtrent firehundre 

elever og sytti ansatte, og den har elever fordelt på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen ble sertifisert 

av Dysleksi Norge som dysleksivennlig for mer enn tre år siden. Valget falt skolen på denne 

skolen fordi den hadde vært dysleksivennlig i noen år, og på den måten ville både elever og 

lærere hatt mulighet til å gjøre seg noen erfaringer. Baktanken var at skolen har hatt tid til 

implementering av krav, og eventuell omstrukturering og omorganisering av skolehverdagen. 

Valget falt bevisst på en ungdomsskole, og ikke en barneskole. Dette var fordi jeg ønsket at 

elevene skulle ha en alder hvor de ville kunne uttrykke reflekterte tanker og erfaringer i 

forhold til sin hverdag med en spesifikk vanske, samt at de kunne belyse sider de opplevde 

ved lærernes praksis på en konkret måte.  

 

Utvalget av lærerne foregikk på bakgrunn av enkelte kriterier. Ett av kriteriene var at lærerne 

måtte ha vært med på utviklingen til en dysleksivennlig skole. Det vil derfor si at de må ha 

arbeidet ved den aktuelle skolen i flere år. Et annet kriterie var at de måtte ha et av de 

skriftlige fagene i ungdomsskolen, enten norsk, matte eller engelsk. Bakgrunnen for dette 

kriteriet er at lærere som underviser i fag hvor skriftlighet er vektlagt, må i stor grad forholde 

seg til lesing, lesestrategier og elevenes skriftlige arbeider, noe som en dyslektiker strever 

med. Kjønn, alder, ansiennitet eller etnisk bakgrunn var ikke aktuelle kriterier. Det ble 
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intervjuet tre lærere. De dekker til sammen de skriftlige fagene engelsk, matematikk og 

norsk, samt fremmedspråkene fransk, tysk og engelsk fordypning. 

Masteroppgaven legger hovedfokus på arbeid med dysleksi, og derfor var et av kriteriene til 

elevene at de måtte ha denne spesifikke lærevansken. Utvalget av elever ble gjort i samråd 

med en inspektør ved skolen og elevenes kontaktlærer. Inspektøren ved skolen hadde oversikt 

over elever med dysleksi, og videresendte kontaktinformasjonen til kontaktlærerne til meg. 

Jeg sendte dem en e-post med forespørsel om intervju med noen elever. Elevene ble spurt av 

sine respektive kontaktlærere om de kunne tenke seg å være med på et intervju om 

dysleksivennlig skole. Alle elevene som ble spurt, ønsket å delta. Det var tre elever som ble 

intervjuet, alle er 10.klassinger og har dysleksi eller dysgrafi. Eleven med dysgrafi strever i 

hovedsak med staving og skriving. 

 

3.2.2 Intervjuguide  
Ved utarbeiding av spørsmål til intervjuguiden, var det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 

dysleksivennlig skoles kriterieliste. Det er disse kriteriene som skal kjennetegne en 

dysleksivennlig skole, og hvordan skolen skal utføre sin praksis. Det var derfor naturlig å ta 

tak i de ulike kriteriene i listen, og ut i fra dem forme spørsmål til en intervjuguide. Det ble 

utarbeidet to ulike intervjuguider. En intervjuguide med spørsmål som skulle stilles til lærere, 

og en separat intervjuguide med spørsmål til elevene. Spørsmålene i de to ulike 

intervjuguidene har allikevel flere tema felles. Der jeg for eksempel spør lærerne om hvordan 

de jobber med å lære elevene lesestrategier, spør jeg elevene om hvordan de lærer å bruke 

lesestrategier. Jeg forsøkte konsekvent å forme spørsmål som ville kunne få frem lærernes 

praksis, og samtidig belyse hvordan elevene kunne oppleve praksisen. 

 

Tilnærmingen til de overordnede tema for intervjuet og spørsmålsformuleringene, var i 

utgangspunktet semi-strukturerte. Det semi-strukturerte intervjuet er verken en åpen samtale 

eller en lukket spørreskjemasamtale (Kvale og Brinkmann, 2017). Tanken var at 

informantene fritt kunne fortelle rundt tema og de spørsmålene som ble stilt, men at alle 

intervjuene fulgte samme struktur. Intervjuguidene hadde derfor kategorier med ulike tema, 

og under de ulike tema, ble det stilt spørsmål knyttet til hvert tema.  
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3.2.3 Gjennomføring av intervju  
Intervjuene av informantene som var skoleelever foregikk i skoletiden. Vi fikk tilgang til et 

grupperom i tilknytning til klasserommet. Kvale og Brinkmann (2017) sier noe om at 

håndverket som er dybdeintervju består i å kalibrere sosial avstand, uten å få 

intervjupersonene til å føle seg som et insekt under et mikroskop. Jeg strebet for at 

intervjusituasjonen skulle oppleves som avslappet og uformell, jeg ville at elevene skulle føle 

seg trygge og fri til å dele det de ønsket. Gjennomføringen gikk veldig fint, de hadde alle mye 

på hjertet og delte gjerne. Jeg fikk inntrykk av at elevene som ble intervjuet, alle utvalgt av 

egne lærere, var utvalgt på grunn av sine sterke personligheter. Det kom fram gjennom 

reflekterte synspunkter, sterke meninger og de var trygge på det de fortalte. De var åpne, 

engasjerte og enkle å føre en samtale med.  

 

Intervjuene med to av lærerne ble gjort på et møterom på den utvalgte skolen. Det tredje 

intervjuet i intervjuobjektets hjem. Jeg fikk inntrykk av at informantene var litt bekymret for 

å si noe "feil" eller bidra med noe som ville stille arbeidsplassen sin i et negativt lys. Men på 

den andre siden ville de gjerne være ærlige og stille til intervju. De delte sine tanker, 

erfaringer og opplevelser rundt sin arbeidshverdag på en dysleksivennlig skole. 

 

3.3 Vitenskapsteoretiske perspektiv 
I boken Innføring i forskningsmetodologi (Lund, 2015) beskrives begrepet "vitenskap" med 

to hovedbetydninger. På den ene siden finer vi prosedyrer og metoder, på den andre siden den 

systematiske og ordnede kunnskapen som er resultatet av disse metodene. De ulike 

vitenskapsteoretiske perspektiv kan variere noe, sett ut i fra hvilke skiller man velger å 

operere med. Humanvitenskapen hjelper oss å forstå, mens naturvitenskapen bidrar med å 

forklare (Dalland, 2012). Tolkninger som hjelper oss å forstå finner man innenfor de 

humanistiske fagene, og vitenskap som omfatter slik forståelsestolkning kalles hermeneutisk 

(Nyeng, 2012). Forskning og vitenskap innenfor hermeneutikk legger vekt på systematisk 

arbeid med fortolkninger. Studier som tar for seg ulike sider ved menneskers tilværelse eller 

situasjon, og ønsker å få frem den opplevde erfaringen, kalles fenomenologisk. 

Poenget fra et fenomenologisk ståsted er at vi erfarer virkeligheten forskjellig, og vi 

engasjerer oss i verden på vår egen måte (Nyeng, 2012, s. 32). 
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3.3.1 Hermeneutikk  
Hermeneutikk betyr fortolkningslære eller fortolkningskunst (Grønmo, 2016). Det å fortolke 

er et forsøk på forklare noe som blir sagt. Det handler om utsagn og ytringer hvor innholdet 

er uklart, og forsøke å finne mening med det. Hermeneutikken handler om å fortolke 

meningsfulle fenomener og å beskrive vilkårene for at forståelse av mening skal være mulig 

(Dalland, 2012). Hermeneutisk tolkning sier noe om at man ikke kan avdekke hva som skjer 

kun ved observasjon av atferd, fordi man må vite noe om hvordan deltakerne selv tolker hva 

de gjør, for å kunne si noe om hva som foregår (Nyeng, 2012, s. 50). Hermeneutisk 

fortolkning bygger på flere ulike prinsipper. Kvale og Brinkmann (2017) fremhever den 

hermeneutiske sirkel som det første prinsipp. I dette prinsippet tar man utgangspunkt i en 

tekst som ofte er uklar, men hvor man har en viss for-forståelse eller innsikt i, og fortolker 

tekstens ulike deler. Ut i fra fortolkningene av delene, settes innholdet i en ny relasjon til 

helheten. Det er en sirkel eller spiral hvor man stadig får en dypere forståelse for fenomenet 

og meningen. Til tross for flere prinsipper rundt den hermeneutiske tolkning, viser de 

allikevel til at hermeneutikk ikke omfatter noen trinn-for-trinn metode. Det handler om 

utlegning av generelle prinsipper som har vist seg å være brukbare i en lang tradisjon for 

fortolkning av tekster.  

 

I en hermeneutisk analyse legges det vekt på å fange inn og fortolke aktørforståelsen i et 

teoretisk perspektiv (Befring, 2007). Det som fortolkes i datamaterialet vil derfor knyttes til 

teori som er vektlagt i teorikapitlet. I forhold til forståelse og analyse skriver Gadamer i 

boken Sannhet og Metode (2010, s. 305) at en forståelse først kan realiseres når man ikke 

nærmer seg teksten (her det transkriberte datamaterialet) direkte ut i fra sine egne for-

oppfatninger. Han påpeker at dette gjelder både språk- og innholdssiden, og at det kan være 

et problem at man er "farget" av egne forutinntatte oppfatninger. Han stiller spørsmål om det 

er det mulig å unngå dette.  Gadamer peker så i en retning mot at det noen sier i en samtale, 

allerede har en forutsetning om at det er den andres oppfatning som blir formulert. I et 

hermeneutisk tolkningsperspektiv, må en derfor være åpen for andres oppfatninger. Men 

denne åpenheten forutsetter også at man relaterer den andres oppfatninger til helheten av sine 

egne oppfatninger. Den som har som mål å forstå, kan i utgangspunktet ikke stole helt og 

holdent på sin egen tilfeldige for-forståelse, men må være åpen for å la teksten eller samtalen 

si deg noe (Gadamer, 2010, s. 306). Ved en hermeneutisk bevissthet er man mottakelig for 

dette, uten å være for saklig eller nøytral, men heller klar over sin egen forutinntatthet og for-
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forståelse. Når tale blir nedtegnet til skrift, utsettes meningen for en slags 

selvfremmedgjøring og det er her hermeneutikkens egentlige oppgave kommer inn 

(Gadamer, 2010). For å knytte dette til datamaterialet som skal analyseres; meningen i det 

som blir sagt i intervjuene skal sies på en ny måte, utelukkende på grunnlag av ordlyden som 

blir overlevert gjennom skrifttegn. Gjennom en hermeneutisk analyse vil en meningshelhet gi 

seg til kjenne. 

 

3.3.2 Fenomenologi  
Innenfor fenomenologi er det sansene som er i fokus. Det som oppfattes av sansene, noe som 

viser seg eller kommer til syne, er det som kalles et fenomen (Dalland, 2012). En 

fenomenologisk tilnærming i forskningssammenheng handler om å sette seg inn i 

virkeligheten slik den fremstår for individet, og dette gjøres ut fra forståelsen om at den 

virkelige virkeligheten er den mennesket oppfatter (Gall, Gall, & Borg, 2007). 

Oppmerksomheten i fenomenologisk forskning og undersøkelser rettes derfor mot det som 

konkret oppleves av informanten, det som erfares og derfor blir sett i lys av dette 

perspektivet. Å arbeide som lærer og å være elev i en dysleksivennlig skole, vil kunne legge 

føringer for deres hverdag. Hvordan dette oppleves for den enkelte og hvilke erfaringer de 

får, vil være ut i fra deres individuelle perspektiv. Fenomenologer er interessert i å illustrere 

hvordan mennesker opplever fenomener i sin livsverden (Kvale og Brinkmann, 2017). Her 

handler det om å beskrive, heller enn å forklare og analysere. Blikket vi har på verden eller 

tingenes tilstand, er ikke ensartet og kontinuerlig fordi det kort sagt, ikke kommer fra ett og 

samme  sted (Nyeng, 2012, s. 32). Fenomenologien sikter mot å finne frem til det opplevde, 

den erfaringen som er levd og hvordan mennesker opplever ulike sider av sin tilværelse. 

 

3.4 Bearbeiding av datamaterialet  
Lydopptakene fra intervjuene ble bearbeidet i ulike prosesser. Fra transkribering til analyse, 

ble tale omformet til tekst og deretter analysert. De ulike prosessene av arbeidet med dataene 

beskrives i hvert sitt avsnitt. 

 

3.4.1 Transkribering  
En transkripsjon er en transformasjon fra muntlig intervjusamtale til skriftlig tekst, det er en 

prosedyre som må til for at samtalen i intervjuet blir tilgjengelig for analyse (Kvale & 

Brinkmann, 2017, s. 204). Ved transkribering av intervjuene på lydopptakene, valgte jeg å 
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transkribere dem fullstendig (Tjora, 2017, s. 173). Tjora anbefaler fullstendig transkribering, i 

motsetning til å vurdere hva som er nyttig å ha med eller ikke, fordi det ikke alltid er lett å 

vite på detaljnivå hva som er viktig å vektlegge for temaene på forhånd, før analysen. Det vil 

si at transkripsjonene jeg utførte er nedtegnet ordrett. De er ikke omskrevet i nedtegningen fra 

muntlig form til skrift, det som ble ytret er ikke forandret eller rettet på. 

 

I et intervju er det en levende samtale mellom partene, det er et sosialt samspill hvor både 

mimikk, stemmeleie, tonefall og kroppsspråk kan oppfattes (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 

205). Det kan derfor tenkes at det er mye som kan gå tapt i transformasjonen fra muntlig 

form til skriftlig form. Det som intervjuobjektet sa ironisk eller som en spøk, vil kanskje ikke 

oppfattes som det i den skriftlige formen. Mye kan derfor gå tapt i denne transformasjonen 

(Kvale & Brinkmann, 2017, s. 2017). Med tanke på dette valgte jeg å utføre transkripsjonene 

selv. Når utsagn var ment ironisk kunne jeg huske det under lytting til opptakene, og 

eventuelt notere dette ned. Men Kvale og Brinkmann (2017) påpeker at transkripsjoner er 

svekkede, dekontekstualiserte gjengivelser av direkte intervjusamtaler. Det er derfor noe som 

må tas til etterretning ved tolkning og analyse.  

 

Transkripsjonene ble gjort i programmet Transcriber. Programmet har mulighet for flere 

hurtigkommandoer som å spole frem og tilbake i opptaket, pause og å spille av i hurtigere 

eller roligere tempo. Programmet gjorde arbeidet med nedtegnelsene mer effektivt. 

Samtalene skrev jeg manuelt inn som tekst i programmet, og når intervju var fullstendig 

nedtegnet ble det omformatert til et Word dokument.  

 

Intervjuene var levende samtaler, mens transkripsjonen av dem er et verktøy i 

fortolkningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 218). I intervjuene med elevene erfarte 

jeg at det ble en mer muntlig dialog og tone, preget av flere småord som lissom, liksom, ehh, 

hmm, ehhmm. Under intervjuene med elevene, sa jeg som intervjuer også mange flere småord 

i samtalene enn med lærerne, det var ord som for eksempel  ja, ok, fint, bra. Jeg la merke til 

at elevene hadde et større behov for  bekreftelse og anerkjennelse underveis, og det ble derfor 

ytret mange slike ord fra meg som intervjuer. Alle disse småordene er ikke tatt med i 

transkripsjonen på grunn av at det ble svært mange av dem, og det ville gjort transkripsjonene 

tyngre å lese og tolke. Det hendte at intervjuobjektene nevnte navnet på skolen, på elever 

eller ansatte. De opplysningene er ikke nedtegnet i transkripsjonen med hensyn til 

personvernet. De ble markert med tegnene ******. 
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3.4.2 Analyse  
Å analysere vil si å dele noe opp i flere elementer eller mindre biter (Kvale & Brinkmann, 

2017, s. 219). Kvalitativ analyse krever mye intenst tankearbeid, sensitivitet for hva som 

finnes i empirien utover problemstillinger og forventninger, og en evne til å jobbe 

systematisk (Tjora, 2017). Kvalitativ analyse har som mål å få økt kunnskap på området det 

forskes på (Dalen, 2013). I analysedelen benyttet jeg i stor grad informantenes egne ord og 

uttrykk, og jeg tok i bruk egne refleksjoner for å få tak i det egentlige budskapet. Analyser 

har ofte flere trinn, og begynner allerede når intervjuobjektene beskriver og forteller ut ifra 

sin livsverden fordi intervjueren stadig i løpet av intervjuet gjør fortolkninger av det som blir 

sagt (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 221).  Men det er i den egentlige analysen hvor 

intervjuets mening kommer til uttrykk. Det er da det tas i bruk verktøy som retter fokus mot 

tekstens betydning, form, innhold og mening (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 222).  

 

I masteroppgaven er formen for analyse induktiv. Induksjon er prosessen der man observerer 

et antall tilfeller, for så å si noe generelt om gruppen av tilfeller (Kvale & Brinkmann, 2017, 

s. 224). Analysen vil derfor ha en strategi hvor datamaterialet blir kategorisert etter tema og 

gruppert etter meningene som kommer til syne, for å finne mulige mønstre og forklaringer på 

disse. Analysen av intervjuene følger en fem trinns-modell fra Kvale og Brinkmann (2017, s. 

232) etterfulgt av tolkning av funn i lys av et hermeneutisk og fenomenologisk perspektiv.   

Betegnelsene hermeneutikk og fenomenologi er innimellom brukt om hverandre. De er to 

ulike perspektiv innenfor en analyse av datamateriale, men de har også felles elementer. I 

arbeidet med å analysere innholdet i de kvalitative dybdeintervjuene, ønsker jeg å ha fokus på 

disse to måtene å analysere tekster på. I hermeneutikken er det vektlagt at delene er 

forståelige først i lys av helheten (Nyeng, 2012), og det er den retningen oppgaven ønsker å 

ta. Den hermeneutiske spiralen belyser hvordan man ser helheten i meningsformidlende 

materiale, hvor man først ser hver enkelt del for seg og deretter knyttes delene opp til en 

helhet (Gall, Gall, & Borg, 2007). En slik tolkningsprosess bidrar til at forskeren kan få et 

helhetlig bilde av fenomenet, fordi man tilpasser de enkelte delene til helheten (Dalen, 2011). 

Man kan få ny forståelse ved å tolke hver enkelt del for seg, og ved dette kontinuerlige 

samspillet mellom deler og helhet, vil forskeren danne seg en dypere forståelse av fenomenet 

(Dalen, 2011). I dette tilfellet blir helheten til ved at de ulike informantene belyser sin "del," 

av en større helhet. Med deres egenerfarte opplevelser og måter å forholde seg til 

dysleksivennlig skole på, vil analysen kunne trekke frem fellestrekk og ulikheter og danne et 
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mer helhetlig bilde. Analysen av intervjuene vil dreie seg om å fortolke og forstå det som blir 

sagt. 

Et mål for oppgaven er i stor grad å undersøke hvilke måter lærerne opplever at elementer og 

føringer fra Dysleksi Norge, blir en del av deres praksis. Oppgavens fokus rettes mot deres 

konkrete opplevelser og erfaringer. Kvale og Brinkmann (2017) viser til at i kvalitativ 

forskning er fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en interesse for å forstå 

sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver, og beskrive verden slik den oppleves av 

informantene. Hos elevene vil opplevelsene som kommer frem, mest sannsynlig være tett 

knyttet til det lærerne gjør i klasserommet. De erfaringene elevene gjør seg, vil derfor kunne 

fortelle noe om hvordan lærernes praksis oppleves av dem. Oppgaven vil slik få ulike 

perspektiv på det samme "fenomenet."  

 

3.4.3 Kategorisering og koding av datamaterialet 
Å kategorisere eller kode data fra transkripsjoner, er forarbeidet før selve analysen av 

datamaterialet kan skje. Forskeren må systematisk gjennomgå dataene for å sette merkelapp 

på hva det egentlig handler om (Dalen, 2013). Målet med dette er kort sagt å få oversikt, 

finne essensen og søke etter empiri i datamaterialet. Tjora (2017) viser til SDI-modellen som 

benytter en ren induktiv strategi. Her fremheves det at målet med kodingen er tredelt: 1) å 

ekstrahere essensen i det empiriske materialet, 2) å redusere materialets volum, 3) å legge til 

rette for idégenerering på basis av detaljer i empirien. Tanken bak kategorisering/koding er at 

det skal brukes begreper som allerede finnes i materialet, og at kodingen skal ligge tett opp 

mot utsagnene i intervjuene.  

 

Tjora (2017, s. 197-201) påpeker forskjellen mellom sorteringsbasert koding og empirinær 

koding. Det er mulig å lage kategorier eller koder som generelt beskriver de ulike temaene 

intervjuet handler om, og sortere empirien ut i fra det. Baksiden med denne måten å kode på 

er at man ofte ikke sier noe om hva informanten sier, kun hva han snakker om. Jeg vil derfor 

benytte meg av empirinær koding, som beskriver hva informantene sier om de ulike temaene.  

 

3.5 Kvalitet på metode og datamaterialet 
Det er ulike faktorer som kan ha implikasjoner for datamaterialet som genereres av 

kvalitative dybdeintervjuer. Innenfor samfunnsvitenskapene diskuteres troverdigheten, 
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styrken og overførbarhetene av kunnskap som regel i sammenheng med begrepene 

objektivitet, reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Kvale og Brinkmann, 2017). Hvilken 

kvalitet metoden og datamaterialet har, sikter til dens grad av pålitelighet og troverdighet, 

med andre ord, om man kan stole på resultatene som empirisk kunnskap. Reliabilitets- og 

validitetsvurderinger tar sikte på å forbedre datakvaliteten (Grønmo, 2016). I kvalitative 

undersøkelser kan denne kvaliteten sikres gjennom hele prosessen med datainnsamlingen. 

 

3.5.1 Validitet 
Kvale og Brinkmann (2017) viser til at validitet er noe som handler om kvaliteten på 

"forskningshåndverket". Validitet refererer til datamaterialets gyldighet med hensyn til de 

problemstillingene som skal belyses (Grønmo, 2016). Det opereres med flere ulike 

validitetssystemer innenfor litteraturen om kvalitativ forskning, og teoretikerne ordlegger seg 

med å bruke forskjellige begreper rundt drøftingen av validitet. For eksempel bruker både 

Dale (2012), Tjora (2017), Kvale og Brinkmann (2017) og Maxwell (1992) forskjellige 

termer når det kommer til validitet, men Grønmo (2016) presiserer at uansett begrep som 

brukes er det imidlertid samme type kvalitetsvurderinger av de kvalitative data som blir 

framhevet. Jeg velger å vise til Grønmo (2016) og betegnelsene kompetansevaliditet, 

kommunikativ validitet og pragmatisk validitet. 

 

Kompetansekvalitet er et uttrykk for forskerens erfaringer, forutsetninger og kvalifikasjoner 

knyttet til datainnsamlingen. Det er større mulighet for å få samlet datamateriale med høy 

validitet dersom forskeren er kjent med forskningsfeltet og er kompetent (Grønmo, 2016). 

Dette fører til at tillitten til det innsamlede materialet blir styrket fordi materialet er egnet til å 

belyse problemstillingen og er av god kvalitet. Med andre ord er det innsamlede 

datamaterialet nært knyttet til forskerens kompetanse. Kontroll av undersøkelsens validitet er 

også å undersøke og gjøre rede for feilkildene (Kvale og Brinkmann, 2017). Selv om 

forskeren er aldri så kompetent, kan det oppstå problemer under datainnsamlingen slik at 

validitet svekkes (Grønmo, 2016). Kompetansen er derfor en nødvendig faktor for kvalitativ 

forskning, men ikke alltid en tilstrekkelig forutsetning for at undersøkelsene sikrer høy 

validitet.  

 

Kommunikativ validitet bygger på diskusjon og dialog mellom forskeren og andre. Det kan 

være diskusjon med kildene selv, fagfeller, kollegaer, veileder eller andre. Dersom det 
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kommer frem i dialog med andre at fremstillingene er tilfredsstillende, er valideringen av høy 

grad. Dialogen med informantene selv kan også avdekke svakheter slik at  forskeren får 

mulighet til å rette opp feilene og styrke validiteten. Grønmo (2016) beskriver dette som 

aktørvalidering. Gjennom prosessen i å komme frem til tema og problemformuleringer var 

jeg aktivt deltakende i et masterskrivingkurs. Jeg hadde diskusjoner med både medstudenter 

og veileder om oppgavens retning og innhold. Under skriveprosessen var jeg også ofte i 

dialog med andre lærere og medstudenter, for å få faglige perspektiver underveis. 

 

Pragmatisk validitet viser til i hvilken grad datamaterialet og resultatene i en studie danner 

grunnlag for bestemte handlinger. I denne studien hvor en dysleksivennlig skole er i fokus, 

kan for eksempel datamaterialet og resultatene danne grunnlag for forbedring eller endring i 

en slik skole. Det som kommer frem i analysen og i resultatene, vil si noe om hvordan en slik 

skole fungerer i praksis- både styrker og svakheter vil forhåpentligvis synliggjøres. Denne 

validitetstypen dreier seg om samsvar mellom resultatene, og senere handlinger eller 

hendelser (Grønmo, 2016). Viser oppgaven til positive resultater, vil det mest sannsynlig 

styrke bildet på dysleksivennlige skoler, og kanskje flere skoler vi arbeide aktivt for å få en 

slik sertifisering. Viser studien til resultater av negativ karakter, vil det på den andre siden 

svekke tillitten til sertifiseringen fra dysleksi Norge, og kan føre til at skoler ikke ser 

sertifiseringen som noe nyttig eller hensiktsmessig å strebe mot. 

 

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre (Kvale og 

Brinkmann, 2017). Dalen (2012) trekker frem at begrepet reliabilitet oppfattes for mange som 

et lite egnet begrep innenfor kvalitativ forskning, og Grønmo (2017) skriver at det ikke finnes 

noen standardiserte metoder for reliabilitetsvurdering. Det er i stor grad fordi reliabilitet i 

kvantitative undersøkelser forutsetter at fremgangsmåten og dataanalysen skal kunne 

etterprøves av andre forskere. I en kvalitativ studie, som i denne oppgaven, hvor metoden er 

kvalitative dybdeintervjuer, er det vanskelig å møte slike krav. Min rolle som intervjuer i 

studien vil formes av min for-forståelse, den aktuelle situasjonen og i samspill med de 

utvalgte informantene. For å sikre reliabilitet i en kvalitativ undersøkelse fremhever Dalen 

(2012) at nøyaktighet i forskningsprosessen blir viktig. En måte å være nøyaktig på er å 

beskrive alle ledd i prosessen, slik at en annen forsker kan ta på seg de samme "brillene" og 

gjennomføre et tenkt prosjekt i likhet med dette. Beskrivelsene av leddene må derfor omfatte 
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både forhold ved den som utfører undersøkelsene, alle informantene som er delaktige, selve 

intervjusituasjonen og hvilke metoder og analyser som blir brukt i bearbeidingen av 

datamaterialet. For å sikre reliabilitet i denne oppgaven er det viktig med nøyaktighet i 

undersøkelsesforløpet, om alt fra innsamling, bearbeiding og frem mot analyse.  

 

I analysedelen hvor hermeneutisk tolkning legges til grunn, er erfaringen til lærere og elever i 

fokus. Gadamer (2010, s.387) skriver at erfaringsbegrepet er et av de minst klare begrepene 

vi har i tidlig forskning og sett i et vitenskapsteoretisk lys. Men erfaring er i større grad 

gyldig dersom den blir bekreftet. Det vil si at en erfaring som gjentas, om den oppleves flere 

ganger, vil være mer begrunnet og mindre tilfeldig. Erfaringsteorien retter seg teleologisk 

mot den ervervelse av sannhet som oppnås i erfaringen (Gadamer, 2010, s. 388).  Gadamer 

skriver også at erfaringsbegrepet inneholder et kvalitativt moment, da erfaringer som helhet 

er tilegnet og tilhører mennesket.  

 

3.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet er knyttet til forskningens relevans, om den er relevant utover det som 

faktisk er undersøkt. En eller annen form for generalisering er et eksplisitt eller implisitt mål 

innenfor det meste av samfunnsforskningen (Tjora, 2015). Innenfor kvalitativ forskning er 

ikke nødvendigvis det å generalisere et mål, men heller å belyse sider av et spesielt tilfelle. I 

denne oppgaven kan vi se på den utvalgte skolen som et "case," og at det kun er sider ved 

dette caset som belyses. På den andre siden er skolen en av mange dysleksivennlige skoler, 

og kunnskapen som genereres i dette tilfellet, kan ha relevans utover det som er undersøkt. 

Tjora (2015) nevner begrepet konseptuell generalisering. I begrepet ligger at man ved 

kvalitativ forskning kan utvikle konsepter, typologier eller teorier som vil ha relevans for 

andre tilfeller (caser/skoler) enn det som er studert. Med andre ord så peker denne formen for 

generalisering mot å utvikle en innsikt knyttet til et fenomen, som her er dysleksivennlig 

skole, som også kan ha relevans for andre slike skoler. 

 

3.6 Etiske hensyn og betraktninger 
Det stilles krav i samfunnet vårt om at all vitenskapelig virksomhet skal reguleres av 

overordnede etiske prinsipper nedfelt i lover og retningslinjer (Dalen, 2012, s. 100). I forhold 

til kvalitative dybdeintervjuer er mye av etikken knyttet til hvordan man som forsker 

forholder seg til informantenes personopplysninger og til presentasjonen av selve dataene 
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som genereres. Etiske hensyns dreier seg om krav om informasjon og samtykke, 

konfidensialitet, beskyttelse, anonymisering og hensyn. 

 

Det er krav om informert og fritt samtykke, noe som innebærer at informantene i forkant må 

orienteres om alt som angår hans eller hennes deltagelse (Dalen, 2013). Det ble utarbeidet et 

informasjonsskriv om samtykke til deltakelse i prosjektet. De aktuelle informantene mottok 

skrivet i forkant, slik at de fikk tid til å lese informasjonen og danne seg et bilde av studien. 

Informasjonen gav dem en innføring i hva det ville innebære å delta i prosjektet, og det å 

være informant. Jeg redegjorde kort for bakgrunn og formål, opplyste om hvordan selve 

intervjuet ville foregå, samt om hvordan informasjonen ville bli oppbevart og behandlet. Jeg 

vektla at det var frivillig deltakelse, og informantene kunne når som helst, uten å oppgi 

grunn, trekke samtykket sitt.  

 

Ved all forskning skal prosjektet meldes inn til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Jeg 

var tidlig ute med å undersøke internettsiden til NSD, og fylte ut et nettbasert skjema for med 

masteroppgavens innhold og intensjon. Beskjeden jeg fikk var at mitt prosjekt var ikke 

"meldepliktig." Begrunnelsen var at ingen direkte eller indirekte identifiserbare 

personopplysninger skulle registreres. Svar fra NSD er lagt ved under vedlegg. 

 

Det er spesielt etiske hensyn i forhold til å ivareta barns krav på beskyttelse og hensynet til 

utsatte grupper. I og med at jeg skulle intervjue ungdommer, innebar det et særlig krav på 

beskyttelse i tråd med deres alder og behov (Dalen, 2013). Alle informantene var dog over 15 

år, og trengte ikke foreldrenes samtykke til å delta. De gjorde seg kjent med samtykkeskjema, 

og fikk egen kopi etter at det var signert. I forbindelse med selve gjennomføringen av 

intervjuene er forskningsetikken først og fremst knyttet til kravet om at informanten ikke skal 

komme til skade (Tjora, 2015). Intervjusituasjonen ble gjennomført i trygge og hyggelige 

omgivelser på den utvalgte skolen. Jeg reflekterte derimot kontinuerlig rundt at selve 

opplevelsen av intervjuet skulle være positiv for informantene, de skulle ikke føle seg presset 

til å si noe de ikke ville eller føle ubehag i situasjonen på noen måte. Jeg informerte i 

begynnelsen av alle intervjuene om at de kunne ta pauser, velge å ikke svare eller avslutte når 

de ønsket det selv.  

 

Informantene i dybdeintervjuer har krav på at all informasjon de gir blir behandlet 

konfidensielt. Det skal ikke være mulig å gjenkjenne eller identifisere noen av informantene. 
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Dersom man skal se på utfordringer i forhold til dette prosjektet, kan det være at det kan bli 

snakket om hvem som har blitt intervjuet av lærere eller elever. Det kan hende de forteller det 

selv, eller blir observert av andre på vei til intervjusituasjonen. Risikoen ved det kan være en 

viss grad av selvsensur, informantene kan tenkes å ikke ville "skade" eller snakke negativt 

om sin skole. Det kan være at de tenker det vil oppstå ringvirkninger, og unnlater å være helt 

ærlige eller skjønnmaler det de forteller. En løsning på dette var å være nøye med å påpeke 

hensynet til anonymisering. Når informantene er helt sikre på at det ikke vil være mulig å 

gjenkjenne dem, kan dette hindre selvsensur i stor grad.  

 

Informasjonen som kommer frem i dybdeintervjuene behandles med respekt og varsomhet, 

og oppbevares på en forsvarlig måte. Informantene fikk vite at når oppgaven er ferdig, har de 

mulighet til å gjennomlese, dersom de ønsker det. Det kan være greit å la informantene lese 

gjennom for å sikre at anonymiteten er ivaretatt, ved at de selv kan gi en tilbakemelding på 

det som fremkommer i oppgaven. 
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4 Analysekapittel 
I dette kapittelet er teknikker og verktøy for analyse hentet fra både Tjora (2017) og Kvale og 

Brinkmann (2017), samt fra litteratur som belyser fenomenologi og hermeneutisk tolkning. 

Kvale og Brinkmann (2017, s. 232) viser til fem trinn i analyse av intervju, og det er disse 

fem trinnene som ble arbeidsmåten i analysen av oppgavens datamateriale. Bakteppet i hele 

analyseprosessen hviler på hermeneutiske fortolkningsprinsipper, fra analysens begynnelse til 

slutt. 

 

4.1 Analysens ulike trinn 
I det første trinnet ble intervjuene transkribert, deretter ble alle transkripsjonene lest nøye for 

å få en følelse av helheten. Andre trinn var å bestemme og hente frem de naturlige 

meningsenhetene som utrykkes av informantene. Det vil si at jeg søkte etter å finne utsagn 

hvor de ulike informantene snakket om det samme. Det tredje trinnet var å uttrykke de 

sentrale temaer som dominerte i de naturlige meningsenhetene. De sentrale temaene ble 

forsøkt formulert så konkret som mulig på det som sies. Jeg forsøkte å lese svarene på en 

fordomsfri måte, og uttrykte sentrale temaer fra intervjuobjektenes synsvinkel, slik jeg som 

forsker tolket dem. I det fjerde trinnet, var målet å undersøke meningsenhetene med tanke på 

masteroppgavens spesifikke formål, å undersøke opplevelser, erfaringer og praksis i en 

dysleksivennlig skole. I det femte trinnet skriver Kvale og Brinkmann (2017, s. 232) at de 

viktigste emnene i intervjuet skal bli bundet sammen i et deskriptivt utsagn. Å være 

deskriptiv vil si at man forsøker å beskrive virkeligheten, men uten å gi forklaringer. Målet 

vil være å beskrive hvordan tilstanden er for lærere og elever, deres opplevelser og erfaringer 

i en dysleksivennlig skole. Dette kommer til uttrykk under funn.  

 

4.1.1 Meningsinnhold og meningsfortetting 
Analysen har fokus på meningsinnhold og meningsfortetting. Analysen tar spesielt for seg 

betydningen av det som sies i dybdeintervjuene og de sentrale tema som kommer til uttrykk 

(Kvale & Brinkmann, 2017, s. 223). I trinn 2 ble dataene delt inn i kategorier/koder etter hva 

informantene snakker om. I trinn 3 ble det gått dypere inn på hva informantene sier, og 

sortert i grupper. Dette er hva Tjora (2017, s. 201) kaller empirinær koding. Empirinære 

koder, også kalt kategorier, kan bidra til å peke på interessante aspekter og tema som videre 

kan analyseres. Slike koder/kategorier, er kun mulig å sette opp etter gjennomgang og 
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nærlesing av datamaterialet. Det er ikke forutbestemt generelle kategorier som empirien 

sorteres etter, men heller det som kommer frem i selve samtalene. Målet var å få en 

meningsfortetting av dataene. Tanken var å få frem den umiddelbare meningen og det som 

sies, med få ord. Det betyr at det informantene fortalte i intervjuene har blitt flyttet på og 

omstrukturert underveis, i systematiseringen av dataene. Dette er gjort for å få bedre oversikt 

over materialet, og det ble delt opp i mindre, mer leservennlige enheter. I bearbeidingen av 

dataene ble det brukt en kombinasjon av tabelloppsett og tekstavsnitt med utsagn. 

Tabelloppsett ble brukt i trinn 3, for å strukturere og løfte frem sentrale tema gjennom 

meningsfortetting. I trinn 4 ble tekst og avsnitt i oppgaven skrevet, hvor temaer og utsagn 

kommer til uttrykk. Påfølgende meningstolkning i analysen har som hensikt å utvide den 

opprinnelige teksten ved å legge til hermeneutiske lag for å muliggjøre forståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2017, s. 230). Her er hermeneutiske fortolkningsprinsipper og den hermeneutiske 

sirkel grunnmuren i tolkningen. 

 

4.1.2 Informantenes pseudonymer 
Informantene har vært anonymisert gjennom hele prosessen, både i lydopptak og i nedskrevet 

materiale. De har fått pseudonymer som betyr at deltakerne har fått andre navn (Tjora, 2013, 

s.264). I transkripsjonene ble informantene kalt Lærer 1, Lærer 2 og Lærer 3. I selve 

kategoriseringen/koding av sentrale tema, ble pseudonymene kuttet ned til kun tall. 

Intervjuobjektene av elever ble kalt Elev A, Elev B og Elev C i transkripsjonene. I 

analysedelen er pseudonymene fjernet helt, utsagn står uavhengig av hverandre og benevnes 

for eksempel med "informanten uttrykker," "en av lærerne erfarer" og "eleven opplever." 

Dette er gjort for at det skal bli mindre gjenkjennbart hvilke av informantene som sa hva, og 

muligheter for å se et mønster av meninger fra en person. Det har vært svært viktig å beskytte 

intervjuobjektenes identitet gjennom hele prosessen.  

 

4.2 Presentasjon av data fra lærerintervjuene 
I presentasjonen av datamaterialet fra lærerintervjuene, er det valgt ut enkelte utsagn for å 

øke tekstens lesbarhet (Tjora, 2013). De utsagnene som er tatt med i presentasjonen belyser 

områder hvor informantene både var samstemte i sine erfaringer, men også der de uttrykte 

ulik opplevelse om samme tema. De sentrale temaene som kom frem i kategorisering/koding, 

blir presentert og de har fått egne underoverskrifter.  
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4.2.1 Skolens systemer  
Et av de innledende spørsmålene i intervjuet var om skolens systemer for å raskt "fange opp" 

elever med lese- og skrivevansker, spesifikke vansker og andre utfordringer. Samtlige lærere 

forteller at mye av arbeidet rundt dette skjer i overgangen 7. - 8. klasse. Det er en inspektør 

ved skolen som har hovedansvaret for å registrere alle elevene i overgangen fra barneskolen, 

og informasjonen som finnes på elevene fra før, videreføres til kontaktlærerne. De får 

kjennskap til elevenes skår i ulike tester og kartlegging, hvordan de gjør det i fag og deres 

sosiale utfordringer. En lærer forteller at de er veldig "på" i starten av 8. klasse med å 

registrere og kartlegge klassene sine. 

 

Når det kommer til spørsmålet om rutiner i skolens systemer for å "fange opp" elever, sett 

bort i fra informasjonen gitt fra barneskolene i overgangen til ungdomsskolen, svarer lærerne 

noe ulikt. De forteller heller om hvordan de kartlegger, i stedet for å beskrive et konkret felles 

system på skolen. En lærer forteller at han/hun ikke kjenner til et fast system eller rutine, men 

pleier å ta det opp med en samarbeidspartner og de melder videre til ledelsen. 

 

"Jeg veit faktisk ikke om skolen har et fast system eller fast rutine. Hvis det er skikkelig 

alvorlig så melder vi jo inn, så snakker jeg med kontaktlærer-partneren min. Så melder vi til 

ledelsen at her er det noe.." 
  

En annen lærer sier at for å fange opp, er det kartleggingen med STAS-test som skal avdekke 

elevene. Derimot er læreren ikke sikker på om dette er noe som er en del av et "system." 

 

"Jeg trur da, eller jeg har hørt det har blitt sagt at nå skal alle elevene ta STAS-test." 

 

Lærerne knytter spørsmål om skolens systemer for å fange opp elever tidlig, til overgangen 

fra barneskole til ungdomsskole. De leser beskrivelsene som lærerne på barneskolen har 

skrevet, men de foretar egen også kartlegging i høsthalvåret når elevene kommer. Om dette er 

"pålagt" lærerne eller en del av et system på skolen, uttrykker den ene læreren:   

"Det er meningen at det skal gjøres likt, STAS-testen skal alle ta. Men jeg ser det er svikt, det 

er en helt klar beskjed på at STAS-testen skal tas, men jeg ser nå når jeg har vært inne i 9. 

klasse og det er noen som lurer på "trenger disse fritak, skal disse ha nynorsk?" så finner jeg 

ikke noen STAS-resultater fra 8. klasse." 
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Lærerne forteller om en innarbeidet "kultur" med å lese rapporter på elevene og kartlegge i 

starten av 8. klasse, men de beskriver ikke et godt implementert system eller rutiner.  

4.2.2 Kartleggingsrutiner og kartleggingsverktøy 
Som nevnt over, knyttet informantene systemer for å "fange opp" elever som strever til 

kartleggingsverktøy. Spørsmålene informantene fikk om kartlegging belyste hvilke verktøy 

de bruker, hvordan det er med felles rutiner og hvordan de følger opp resultatene. Alle 

informantene fortalte om en omfattende kartlegging, sett ut fra deres øyne. De opplevde at 

det ble tatt mange tester i løpet av det første halvåret i 8. klasse. To av informantene forteller: 

 

"..det jo dette første halvåret i åttende som er det store kartleggings.. og for mye egentlig 

fordi elevene blir så lei, det er et dilemma. Så jeg synes vi jobber for mye med ren 

kartlegging." 

"De har jo testen fra sjuende, det de skårte..de har ikke blitt så mye bedre i løpet av 

sommeren..jeg føler at vi har tatt dobbelt opp." 

Alle lærerne beskriver en kartleggingskultur som innebærer kartlegging og screening av hele 

klasser. De bruker ulike verktøy, og det er ulikt i de forskjellige fagene. Norsklærerne bruker 

STAS-test, Carlsten og en informant nevner Språk 6-16, dersom eleven skårer lavt på de 

andre testene. Norskfaget har også ansvaret for å gjennomføre Nasjonale prøver i lesing, en 

kartleggingstest de har begynt å "bruke" mer i etterkant for å ha oversikt over lesenivå og 

forståelse. Informantene som har norskfaget mener disse testene har blitt bedre, og kan 

brukes til mye, hvis de har tid til det. I matematikk bruker de Alle Teller og Kartlegger'n. Om 

hvorfor de bruker akkurat disse verktøyene, svarer en lærer:  

"Vi prøver jo å bruke de verktøyene vi får lisenser til. Vi har brukt litt forskjellig etter hvem 

som har fronta det. Noen lærere har fronta Kartlegger'n og andre har fronta andre 

kartleggingsverktøy." 

Lærerne bruker kartleggingsverktøy som de har lisenser og tilgang til. Hvilke de bruker er et 

resultat av at noen lærere har ønsket eller jobbet for å fremme de verktøyene de tenker er 

gode. 
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Når vi går inn på rutiner og felles system i kartleggingen, er informantene samstemte om at 

det ikke er et tydelig, felles system på hvilken kartlegging de foretar. De peker på at det 

gjøres ulikt, både blant fag, lærere og klassetrinn.  

" Altså vi kartlegger i starten av åttende trinn. Jeg sa litt sånn i stad da, jeg tror alle må ta 

den STAS-testen og alle må ta Nasjonale prøver. Det er vel det som er likt. Trinnene jeg har 

vært på, har alltid trinnet gjort likt. Norsklærerne møtes og så... vi snakker om hvordan skal 

vi skal gjøre det, så gjør jo alle likt.." 

Læreren forteller om det han "tror" må tas av kartlegging. Det beskrives også at "trinnet" og 

norsklærerne samarbeider om kartlegging, og de gjør likt. Men til tross for at mange lærere 

utfører samme kartlegging, opplever de at det er mangler.  

"...det er en svikt, det er helt klart. Der tror jeg vi må ha bedre rutiner, det driver vi og jobber 

med nå da." 

En av informantene forteller om at de har satt i gang en gruppe som skal ha ansvar for alt 

med spesialpedagogikk og dysleksivennlig skole, og denne læreren er en del av denne 

gruppen. De startet nå nylig, men det har vært lite møtepunkter for gruppen. Læreren 

beskriver at det er vanskelig å få til å møtes, og sikter til at ingen egentlig vil være "leder" av 

en gruppe. 

"Det har vært i fra høst av, fra denne høsten (2017), som sagt så skulle vi ha et møte og så.. 

jeg har gått og venta på dette møtet for det er  ******* som skulle sette i gang det (inspektør 

med ansvar spesped). For med en gang du setter i gang et sånt møte, så er du jo lederen av 

en komite, og det vil jo ingen være.." 

Læreren forteller at felles rutiner for kartlegging er noe som skal på plass etter hvert, men de 

har det ikke nå. Et annet spørsmål var om de følger opp resultater fra kartlegging. Her var det 

sprik mellom informanten med ekstra ressurser, og de andre informantene i intervjuet. 

Læreren med ekstra ressurser sier at det er "veldig ålreit å ta testene igjen, bare for å se om 

det har skjedd noe." Han/hun sier det er fint å kunne si til eleven hvordan han leste i 8. og 

hvordan utviklingen er, spesielt hvis det går "riktig" vei. En annen lærer sier:  

"Jeg har jo på en måte bare gjennomført kartleggingstestene, og så har jeg vært veldig dårlig 

på å fulgt det opp. Så min kartlegging er mere i det de skriver av tekst fordi at jeg bruker 
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fargekoder og da ser jeg når jeg retter en tekst at for eksempel en svak elev har veldig mye 

gule feil som går på verbfeil." 

Læreren forteller at tekstene elevene skriver, er det som blir "kartleggingen" etterhvert. 

Læreren beskriver at "svake elever" vil utpeke seg gjennom ulike grammatiske feil. Læreren 

knytter kartlegging etter høsthalvåret i 8.klasse direkte til vurdering. Den andre læreren sier at 

den samme kartleggingstesten aldri tas på nytt eller igjen for å se etter utvikling eller endring. 

Et interessant utsagn som en av informantene kom med i samtalen rundt kartlegging, ønsker 

jeg spesielt å løfte frem. Utsagnet forteller om denne informantens egne tanker om det å 

"fange opp" og oppdage elever med spesifikke lærevansker.   

"Det jeg tenker da, at når de er 13 år og har de dysleksi, så har de stort sett blitt oppdaga på 

barneskolen...så når de kommer til oss så er det ofte sånn "ja, han har dysleksi, han er sånn, 

hun er sånn.." Jeg har ikke oppdaga en som har dysleksi i 8. som ikke har hatt det fra 

barneskolen." 

Utsagnet forteller at læreren aldri har oppdaget elever med spesifikke vansker på 

ungdomsskolen. Læreren sier at elever stort sett blir oppdaget i barneskolen.  

4.2.3 Egen kompetanse rundt dysleksi 
Informantene forteller om en ulik oppfatning av egen kompetanse. Den ene læreren, som er 

del av en spesped-gruppe, har fått kursing i lesing og dysleksi. Denne læreren har en ekstra 

ressurs lagt inn i stillingen, og disse timene skal brukes på elever med dysleksi. Selv med 

mye kursing sier læreren at å være en erfaren norsklærer, samt å jobbe systematisk, er svært 

nyttig. Men bevisstheten er ikke lik hos alle lærerne ved skolen sier informanten. Om andre 

lærere har kompetanse i dette varierer. En annen lærer forteller om sitt syn på egen 

kompetanse: 

 

"Jeg må være ærlig om at jeg har ikke konkret eller direkte kompetanse på det, det har jeg 

vel ikke....der er det er sikkert min mangel på kompetanse som slår inn. For når jeg møter 

skrivesvake elever og i lesing, så tenker jeg at det er generelle lese-skrivevansker." 

Noe annet som kommer frem i intervjuene er at lærerne er utrygge på området med å sette i 

gang tiltak for elver med spesifikke lærevansker.  
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" Jeg har ikke reflektert så mye rundt det, men hvis jeg skulle ha satt meg ned og fått en elev -

han har kraftig dysleksi, du skal tilpasse undervisninga, da trur jeg at jeg ville ha vært 

utrygg. Det trur jeg." 

Den andre informanten sier at med dysleksidiagnose, blir det "ikke gjort så mye tiltak." 

Eleven får tilbud om skrivestøtteprogram og andre hjelpe- og læremidler, det er tiltakene 

han/hun gjør. Læreren uttrykker en følelse av utrygghet i arbeidet med disse elvene og 

undervisningen: 

"Nei, jeg føler meg ikke trygg på at hver time er dysleksivennlig. Vi har lettleste bøker på 

noen ting, ofte må de være flinke til å spørre selv føler jeg. Nei, jeg føler meg ikke helt trygg. 

Det gjør jeg ikke." 

 

Når lærerne er utrygge på egen kompetanse, har de kollegaer de kan støtte seg til. De sier de 

har andre rutinerte kollegaer de kan spørre om de lurer på noe, og en av lærerne trekker frem 

at det er ressurslæreren for dyslektikere han/hun ville henvendt seg til. Men i forhold til 

området spesialpedagogikk, er en av lærerne ikke trygg på hvem man kan henvende seg til:  

"Hvis det er noe jeg lurer på, da spør jeg de rutinerte kollegaene mine, men når det gjelder 

spesped da vet jeg ikke hvem jeg skulle spurt."  

4.2.4 Lesing og lesestrategier 
Lærerne forteller at øving på leseflyt burde vært gjort mer. De kjenner til at høytlesing er 

viktig, men trener lite på det. En av informantene som er engelsklærer sier:  

 

"Jeg føler ikke vi trener nok på det, det gjør jeg ikke. Lesing blir vel nedprioritert. I 

engelskfaget har vi to timer i uka, så tenker jeg en time til skriftlig og en time muntlig. Så det 

må jeg si at det prioriterer jeg lite. Eller det er for lite tid til å gjøre det, kan man jo si." 

 

I norskfaget har elevene egne lesebøker som de leser individuelt i. Norsklæreren sier de leser 

ganske mye, at de ofte sier "Nå leser vi i 20 minutter." Da leser elevene selv, inni seg, i sin 

lesebok. I undervisningen på skolen lærer alle elevene ulike lesestrategier. Informantene 

forteller om at de fokuserer mye på BISON-overblikk, om å sette seg inn i tema, bilder og 

benytte seg av før-kunnskap før lesing. Norsklærerne jobber med de faglige begrepene for 

lesestrategier som nærlesing, punktlesing, skumlesing m.m. Når elevene begynner med nytt 
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tema i for eksempel samfunnsfag, så kan de ha i lekse å "bla gjennom kapitlet, se på 

overskriftene, hva tror du dette kapitlet handler om." I engelskfaget er det mye fokus på 

hvordan hente ut relevant innhold for å svare på det du lurer på. De terper mye på selve de 

faglige begrepene i starten av 8.klasse, og glemmer- eller trapper ned fokuset litt etter hvert. 

En av informantene utrykker at elevene burde lært enda mer om lesestrategier på grunn av et 

stort pensum: 

"Men det er hele tiden så mye du skal skumme over...Vi lærer dem det, men de burde lært 

mer. Jeg syns at jeg burde hatt drevet mer på med det." 

Alle informantene kan fortelle at de ofte gir råd til hele klassen om hvordan de skal angripe 

tekster. Læreren med ekstra ressurs, gir ofte råd spesielt til dyslektikere. En av lærerne sier at 

det er veldig mange "svake" på 8.tinn dette skoleåret, så de laget egen lesegruppe. Med dette 

tiltaket støtter de opp om "svake" elever, sier læreren. De jobber mye med å få fokus på å 

forberede seg før lesing av tekst med bilder, overskrifter, hva handler det om og lignende. 

 

4.2.5 Metodebruk og sanser i undervisningen 
I intervjuet kommer det frem at lærerne er usikre på selve begrepet metode og hva som ligger 

i det. De sier slikt som "Er usikker på om det er metode, men.." og "Jeg veit ikke om det er 

noen metode akkurat, men...". Det som kommer frem er at de planlegger hva og hvordan for 

undervisningen, de setter mål og oppsummerer gjerne i slutten av hver time. En lærer 

beskriver "små tester som metode" for å sjekke om alle elevene henger med faglig. 

En av informantene sier hun/han ikke alltid er nok bevisst på metodebruk, men legger mye 

vekt på mål for undervisningen og kontrollpunkter for om det skjer læring. Elevene får 

hyppig mulighet til å formidle om de forstår eller ikke, og om de henger med. Læreren kan 

gjøre dette med at elevene tar "tommel opp, tommel ned" med øynene lukket  eller skrive 

post-it lapp og logg til læreren. Om metodebruk sier den ene informanten at det er et 

tidsspørsmål. Hvis det er for lite tid, gjøres det "enkelt." 

 

Om å bruke ulike sanser i undervisningssammenheng, forteller informantene at det brukes 

endel i form av visuell støtte og det å lytte og snakke, altså muntlighet. Lærerne prøver å 

variere undervisningen så mye som mulig. En av informantene er opptatt av at dyslektikere 

bør få mye formidlet muntlig og visuelt, og utrykker det slik:  
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"Å være visuell, det er jeg nok alltid...kan for eksempel tegne ofte teksten på tavla først, sånn 

at de har et bilde av det som skal skje. Viser også bilder." 

 

Informantene har ikke spesielt mye å formidle rundt bruk av sanser, men vektlegger hørsel og 

syn som to av de sansene de fokuserer på. Et annet spørsmål lærerne fikk om metoder handlet 

om delingskultur, om de deler og diskuterer metoder på arbeidsplassen. Lærerne forteller at 

de kan dele og diskutere metoder på fagmøter, spesielt norskmøter. De kan også dele med 

kontaktlærerpartneren sin. En lærer sier at det er ulik grad av diskusjon og deling fordi det er 

avhengig av hvilket fag og hvilke samarbeidspartnere man har. En lærer opplever å være 

"alene" i et fag, uten kollegaer å diskutere metodebruk med: 

 

"Vi gjør det, men det er for sjeldent. Men i ulik grad, etter hvilket fag. Vi har fagseksjoner og 

det er forskjell, for eksempel i fremmedspråkseksjonen så er vi mye flinkere til å dele og 

drøfte enn vi er i engelskseksjonen. Jeg vil si at jeg er ganske ensom i engelskfaget akkurat 

nå." 

 

En informant sier det også kan skje litt tilfeldig, uten faste rutiner. Lærerne kan dele metoder 

og undervisningsopplegg uavhengig av faste møtepunkter, at de deler spontant når noe 

fungerer godt. 

 

"Det føler jeg blir litt tilfeldig. Vi har ikke noen fast rutine på det, tror jeg, å diskutere gode 

metoder. Det blir litt sånn ja..tilfeldig. Hvis noen sier "Å, jeg gjorde noe som funka veldig bra 

eller i norsken så gjorde jeg sånn og sånn.." og "Ja, kult, åssen gikk det?" Så det er mer at 

man tar det litt sånn.." 

 

4.2.6 Lære- og hjelpemidler 
Informantene fortalte om de ulike lære- og hjelpemidlene elevene har tilgang til. De får tilbud 

om skrivestøtteprogrammet Textpilot, smart- og lydbøker i noen fag, og de får lettlest-

utgaver hvis det er tilgjengelig. Informantene forteller at de møter på problemer med 

læremidlene. Det kan være dyre lisenser som de kanskje har- og så mister fordi det koster for 

mye penger, det kan være at smartbøkene på nett er i ny utgave, mens skolen benytter en 

eldre versjon fordi det er den de har i bokutgave. Lærerne erfarer at det ikke er helt 
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smertefritt. De påpeker at "dysleksielever" får tilbud om lettleste versjoner, som er en 

forenkling av lærestoffet. 

 

Om elevenes bruk av lære-og hjelpemidler merker lærerne seg at elevene ikke alltid bruker 

Textpilot eller lyd-og smartbøkene. Noen elever bruker det aldri, mens andre sier til læreren 

at de bruker det hjemme. 

 

"Det viser seg at elevene bruker det ikke helt..verken lydbøker eller smartbøker, i samme 

grad som forventet." 

 

Grunnen til at Textpilot ikke alltid brukes mener informanten kan være fordi programmet har 

en ubehagelig syntetisk stemme. Lærerne ser det i tekstene elevene skriver og leverer inn, at 

de ikke har brukt programmet. Det viser seg i feilene de gjør, feil som kunne vært unngått 

hvis de hadde brukt programmet. Tanker lærerne har om dette, er at mange elever synes det 

er viktigere å bli fort ferdig med oppgaven enn å gjøre et grundig arbeid. 

 

Informantene fikk spørsmål om elevene fikk opplæring i å bruke lære- og hjelpemidlene. Her 

kom det frem litt ulik erfaring hos lærerne.  

"Jeg veit bare at de som har dysleksi får det installert på pc'en sin..jeg har aldri vært borte i 

kursing eller hørt at elevene har hatt kursing i det.." 

"I fjor så fikk de opplæring i Textpilot. Da var det Textpilot-kurs, først for oss lærere, og så 

med elever og lærere. Jeg vet ikke hvordan det har vært i år.." 

Det har tidligere vært kurs for elever, men ingen vet om det har vært i år. Det viser seg at en 

av informantene har fått opplæring og kurs i å bruke programmet, det er læreren med ekstra 

dysleksi-ressurs i stillingen sin. De andre informantene har ikke fått opplæring i programmet, 

selv om de begge har elever med dysleksi i sine klasser eller fag. Om opplæring, sier den ene 

læreren: 

 

"Nei. Og da ingenting. Det er litt rart egentlig. Jeg kan ikke Textpilot liksom..jeg føler meg 

ikke kompetent. Jeg har aldri blitt lært opp til det." 
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Læreren utrykker et ønske om opplæring, og synes det er litt merkelig at hun/han ikke har fått 

det når de er dysleksivennlige og skal kunne den type programmer. En av de andre 

informantene sier noe av det samme: 

"Nei, ingen opplæring. Jeg har bare testa det ut sjøl. Nei, det gjør jeg ikke" (om han/hun føler 

seg som en kompetent bruker). 

Intervjuobjektene mangler opplæring i Textpilot, og de forteller selv at de ikke er trygge på å 

bruke det. Vi går videre inn på spørsmål rundt IKT-kompetansen i hjelpe- og læremidler på 

skolen. Her forteller lærerne at det er mangler i kompetansen til både lærere og skolen 

generelt. En lærer sier det kan ha årsaker med at fokuset har blitt flyttet over på en overgang 

til annet IKT-system, OneNote.  

"Der tror jeg vi har mer å gå på, vi burde ha en IT-ansvarlig som hadde full oversikt over alt 

av hjelpemidler. Nå har vi brukt mere av ressursene på å sette oss inn i et nytt program, 

OneNote og da forsvant denne biten. Nå ble det liksom fokusert på noe annet." 

En av de andre lærerne sier de ikke er kompetente nok i vanlige skriveprogram som de bruker 

hver dag, men at kompetansen er bedre hos noen av kollegaene på andre områder: 

"Jeg ser både på kollegaer og elever at det er en mangelfull kompetanse. De kan ikke bruke 

det (Word) ordentlig. Og det er et fantastisk redskap hvis du kan bruke det, men du må kunne 

bruke det. Og det er et program som brukes hver dag, så jeg synes at det er for dårlig. Men 

på mange andre ting så føler jeg at det er bra kompetanse blant enkelte i personalet." 

De beskriver en skole med mange baller i luften, og mye omstilling i IKT de siste årene. Det 

kommer stadig nye endringer til, og det gjør at arbeidet rundt lære- og hjelpemidler mister 

fokus. Alle informantene peker mot en begrenset og mangelfull kompetanse i kollegiet.  En 

av lærerne tegner et ganske så negativt bilde av skolen med å si:  

"Jeg tror veldig få av oss lærere har blitt opplært i noe som helst, når det gjelder det, så nei, 

det tror jeg ikke. Jeg trur vi mangler mye kompetanse. 
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4.2.7 Tilrettelegging for elever med lese-skrivevansker 
En av informantene har lang erfaring med å jobbe med elever med dysleksi, og sier det er 

nesten umulig å hjelpe dem uten å ha elevene ute i gruppe. Læreren vektlegger at i en gruppe 

blir elevene trygge, og de kan snakke seg gjennom lærestoffet: 

"Jeg opplever at det er helt grunnleggende viktig for de med lese-skrivevansker. De bli trygge 

på hverandre og da kan vi snakke åpent om det. Vi kan snakke oss gjennom, så kan vi lese en 

liten bit og så snakker vi oss gjennom tekster. Så har vi sett masse på bilder, skriver litt 

kortere, litt mindre, får litt hjelp, litt støtte til å bruke Textpilot, minnes til å bruke Textpilot." 

Denne læreren forteller at elevene hun har ute i gruppe med dysleksi, ofte kan ligge foran de 

andre i klassen i fag, fordi de har "snakket seg gjennom," fått oversikt over innhold og hatt 

mulighet til å diskutere og reflektere sammen. Læreren nevner at man ikke alltid må lese alt, 

for å få med seg det de trenger. Læreren påpeker også at man skal være skånsom mot 

dyslektikere fordi mange er sårbare og sliter med selvtilliten. Læreren lar aldri dyslektikere 

lese høyt i klassen, mot formodning at de ikke vil det selv. En annen lærer sier at i hovedsak 

gjør han/hun er forenkling av lærestoffet.  

"I engelsk så får de den lettleste versjonen av en tekst og så er det lydfil til tekstene. Det er 

vel egentlig det jeg gjør." 

Den andre informanten støtter opp under denne formen for tilrettelegging, det å forenkle og 

forkorte lærestoffet. Læreren sier også at man må treffe på det ferdighetsnivået eleven er: 

 

"Det handler jo bare om å treffe på nivået tenker jeg da. Ikke ha for vanskelige tekster, ikke 

for lange tekster, være nøye med å forklare vanskelige ord." 

 

Når vi går videre med spørsmål om de kjenner til elevenes faglige nivå, interesser og 

forutsetninger forteller alle informantene at de har ganske god oversikt over elevene sine. De 

sier at de grovt sett vet hvor de ligger faglig, og hva de interesserer seg for. Men en av 

lærerne, selv om han/hun har oversikt, nevner at det er utfordrende å differensiere med 

mange elver i klassen. Læreren jobber mye med å forberede alle elevene på det de skal 

begynne på- og hvor de skal i arbeidet: 
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"Der er det vi aldri kommer i mål. Jeg er aldri helt fornøyd, det er den differensieringen som 

er så vanskelig, nå har jeg nesten tredve i klassen. Det å forberede og det å samtale rundt det 

vi skal lese, for og etterarbeidet, det blir veldig viktig for å inkludere flest mulig." 

 

4.2.8 Hvordan gi elevene motivasjon? 
Hvordan motivere elevene er noe informantene kommer med rike beskrivelser på. De foreller 

om arbeidet de gjør og viser til flere konkrete eksempler. Hovedtyngden beskriver lærerne at 

ligger i å fenge elevene med interessante tema og innhold. Det må være noe som kan treffe 

dem, noe som engasjerer. Noen av metodene de tar i bruk for å motivere er rask respons på 

arbeid, at elevene kan samarbeide med hverandre, mye aktivitet, spill og lek og det å gi 

varierte oppgaver, hvor alle kan finne noe de liker og får til. Å jobbe tverrfaglig beskriver en 

av lærerne som en motivasjonskilde i seg selv, fordi elevene liker det godt. En av lærerne 

fremhever at hun/han skryter av elevene når de har jobbet bra, selv om de ikke nødvendigvis 

har gjort så veldig mye. Ytre motivasjon tas i bruk enkelte ganger. Når målet var å motivere 

elevene til å lese bøker, da tok de turen til biblioteket i byen. Når elevene har lest en bok, så 

skriver de en kort bokomtale og lager en leseslange. Leseslangen vokser og blir lengre, og når 

den krysser hvert hjørne av klasserommet, blir det kake på elevene som læreren baker.  

 

Til tross for mange gjennomtenkte og gode forsøk på motivasjon, opplever den ene 

informanten at spesielt vurdering ikke gir motivasjon for alle. Da har læreren kommet frem til 

en løsning:  

 

"Og så er det jo det med vurdering, det er ikke til å komme bort i fra det ikke er den artigste 

motivasjonskilden.. så kan man kutte ut hele vurderingen." 

 

I matematikk beskriver en av informantene det som "en evig kamp," at det er vanskelig å 

motivere alle. Løsningen på dette er å jobbe for å gi fremovermeldinger som elevene kan 

mestre, sier en av lærerne. I matematikk sier læreren at det kan hjelpe med å variere 

aktivitetene, bruke terninger og kortspill. 

 

4.2.9 Vurderingspraksis 
I de skriftlige fagene forteller informantene at det er mange vurderingssituasjoner av skrevne 

tekster, både korte og lange, og noen ganger rene grammatikk-tester. Lærerne beskriver en 
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vurderingspraksis hvor elevene får være deltakende og muntlige. De bruker rene fagsamtaler 

og gruppediskusjoner hvor vurderingen går på deres aktivitet, deres deltagelse.  En av lærerne 

trekker frem at læringssamtaler hvor de snakker med eleven er viktig. I denne samtalen får 

elevene mulighet til å fortelle selv hva de følte de gjorde bra, og hva de er misfornøyd med. 

Læreren beskriver dette som vurdering for læring, at de har hatt dette i utviklingsplanen til 

skolen lenge. Om samtalene sier læreren:  

 

"Det syns de er veldig moro, de har sagt til meg at det er langt hyggeligere, morsommere, og 

de vet mye mer hva de skal gjøre etterpå med framovermeldingen, når vi har hatt den lille 

samtalen. Den behøver ikke vare lenge, men selv om den er kort, så er den kjempeviktig." 

 

Læreren opplever at vurdering for læring (VFL) er motiverende fordi elevene er med på å 

vurdere seg selv, og får være deltagende. Et fellestrekk som går igjen hos informantene er at 

de ønsker å ha fokus på noe bra i tilbakemeldingene, at man skal være forsiktig med å kun 

fokusere på det som er feil og må bedres. En av lærerne gir et konkret eksempel med at røde 

streker under skrivefeil er meningsløst, det har motvirkende kraft og er svært demotiverende 

for eleven. Informantene forteller om flere muligheter for elevene som strever mer enn andre, 

til å vise kunnskaper på alternative måter. De kan få skrive kortere, får muntlige prøver og de 

kan noen ganger få ny vurdering hvis de er misfornøyd, en sjanse til å gjøre det på nytt. 

Informantene opplever selv at de lytter til elevenes ønsker, og tilpasser det de kan. 

 

På spørsmål om vurderingspraksisen de har, har forandret seg siden skolen ble 

dysleksivennlig svarer informantene likt. De har samme vurderingspraksis som tidligere. De 

har fortsatt med de vurderingsformene som de har god erfaring med, og som de merker at 

fungerer godt. Vurdering for læring har de hatt i utviklingsplanen i mange år, og de har 

benyttet seg av de samme strategiene. Informantene har ikke merket forskjell i 

vurderingspraksis etter at de ble dysleksivennlige. Andre former for vurdering, som den 

"gode gamle" metoden håndsopprekning er også tilstede på skolen. En av lærerne forteller 

om en av sine vurderingsmåter:  

 

"QA, questions and answers-runder, og da bare har jeg ofte et skjema, krysser for hvem er 

det som rekker opp hånda og svarer." 
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4.2.10  Trivsel og læringsmiljø på skolen 
For å få til godt klassemiljø beskriver informantene et aktivt arbeid. De bruker mye humor, 

det å kunne le sammen og de har klasseregler i fokus. Målet er at de skal ha det hyggelig 

sammen. Lærerne jobber for at ukultur ikke får lov til å sette seg, det er læreren som skal 

styre, ikke elevene. For å knytte elevene tettere sammen har de sosiale aktiviteter som leker 

og turer. To av informantene forteller at de rullerer sitteplasser hver 14. dag, det er et mål at 

alle elevene kan snakke kunne med alle. Lærerne hilser på alle elevene hver morgen, de er 

opptatt av å se og høre alle. Gjennom logg-skriving forteller en av lærerne at elevene får en 

"direkte linje" til læreren. Det gjør at læreren vet hva som har skjedd i helgen og har 

kjennskap til hva som "rører seg" i klassen. Informantene beskriver en praksis hvor de tar tak 

i ting fort, de lar ikke situasjoner eskalere, men tar det med en gang de hører om uvennskap 

eller uroligheter. 
 

Skolen har en trivselsgruppe som blir kalt helsefremmende gruppe. Det er en gruppe med 

elever som får ansvar med å arbeide aktivt for et godt skolemiljø. De har satt i gang 

arrangerte aktiviteter i friminuttene og "Hei-dager." Disse dagene oppløses den vanlige 

timeplanen og alle elvene på skolen sirkulerer, leker og blir kjent.  

 

Informantene har ikke opplevelse av at det er mobbing på skolen, men sier det er naivt å tro 

at det ikke skjer. En av lærerne sier at han/hun har forståelse for at elevene kan oppleve det 

annerledes enn lærerne. Det kan derfor være ting de ikke ser. Informantene forteller her at de 

tar tak i situasjoner fort hvis elever sier i fra. De beskriver en praksis hvor de er bevisste på at 

ting kan snu og skje fort. De har høyt fokus på å jobbe med klassemiljø på hele skolen for å 

unngå mobbing. 

 

4.2.11  Elevsamtaler og foreldresamarbeid 
Det kommer frem i intervjuene at skolen har et felles system med elevsamtaler. En hel dag er 

satt av på høst- og vårhalvåret, hvor lærerne har samtaler med elevene de er kontaktlærer for. 

Informantene har en god opplevelse med denne måten å løse det på, de erfarer at det er 

effektivt og de får god tid til å samtale med alle elevene sine. Samtalene er en arena for 

elevene til å snakke om trivsel, mål og klassemiljøet. En lærer sier det skaper trygghet for 

elevene å ha faste samtaler, som de følger opp igjen etter et halvt år.  
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Foreldredeltakelsen ved skolen varierer. De opplever foreldre som er veldig aktive i deres 

barns læringssituasjon, mens andre er mer tilbakeholdne. Foreldre med barn som har dysleksi 

har tidligere fått tilbud om kurs, men en lærer sier det er usikkert om det har vært kursing 

dette året. Dette har ikke fast struktur eller rutine. De formidler til foreldre om planer for 

eleven, gir råd om fritak og andre rettigheter. De kan også få råd om hvordan de kan hjelpe 

barnet hjemme. Informantene forteller om en praksis hvor de lytter til foreldrene, deres 

ønsker, og kjenner til at det er foreldrene som bestemmer til slutt. Informantene ser 

viktigheten med foreldre-hjem-samarbeid, er bevisste og jobber aktivt for dette. 

 

4.2.12  Dysleksivennlig kompetanse og kompetanseheving 
I forhold til kompetanse og kompetanseheving, er informantenes erfaringer delt. Informanten 

med ekstra ressurs i stillingen, har vært på mange kurs i regi av Dysleksi Norge. Ressursen 

og kompetansen læreren tilegner seg, skal brukes til å hjelpe andre klasser. Denne læreren 

sier han/hun "kan" dysleksi, men ikke noe om dyskalkuli og språkvansker. Læreren utrykker: 

 

"Jeg kan vite hva som er best, men om jeg får muligheten til å få gjort det som er best, er en 

helt annen sak." 

 

Denne læreren opplever begrenset tid og ressurser for å få til det som egentlig burde vært 

gjort. Læreren trekker fram et eksempel med lesetrening, at dette skulle vært mer systematisk 

og satt av tid til, men det blir det ikke. Fagene tar mye plass i skolehverdagen, så lesetrening 

og konkrete kurs, viker for at eleven skal henge med i det faglige pensumet. 

 

De andre informantene forteller at de vet litt, men skulle gjerne visst mye mer om dysleksi og 

spesifikke vansker. Informantene støtter seg til norsklærere og kollegaer fordi de har 

begrenset kunnskaper selv. Men de er pedagoger, og en av informantene opplever at de ser 

når elevene ikke får det til. Læreren kan da spørre eleven "Hvordan lærer du?" og tilpasser 

deretter. I forhold til spesialpedagogikk, sier den ene informanten at han/hun er "blank," og 

usikker på hvem man skal henvende seg til. To av informantene forteller at de har vært med 

på to foredrag i regi av Dysleksi Norge, et i oppstarten og et ved overrekkelsen av 

sertifiseringen. De har ikke vært på kurs, og ikke fått "dysleksiopplæring," som en av 

informantene kaller det. De opplever at etter skolen ble sertifisert, har det ikke vært- eller 

skjedd noe mer, de kjenner ikke til noe. Noe de sier, som kommer opp flere ganger i alle 
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intervjuene med lærerne, er at de erfarer at andre viktige saker tar opp plass og får fokus. Da 

forsvinner og drukner arbeidet med dysleksivennlighet. Men informantene uttrykker et ønske 

om å bli kurset og lære mer.  

 

Informanten som er del av en ressursgruppe, har fått mer tilbud og vært med på opplæring i å 

være en dysleksivennlig skole. Denne læreren sier kursingen har ført til mer innsikt, og 

tanken er at informasjonen fra kursingen skal deles med kollegiet. Men læreren erfarer at 

formidlingen har vært begrenset. Det har informanten gjort en gang: 

 

"Vi har formidlet det en gang. Men det må jo gjøres hvert eneste år, for det er nye lærere og 

vi glemmer. Vi har tusen..det er så mange mål rundt omkring. Egentlig burde det gjentas 

hvert eneste år. Nå har vi hatt skifte av ledelse, og en ny har fått spesped ansvaret, så vi har 

vært litt i vakum i den overgangen der. Akkurat nå er vi nok i gang igjen." 

 

Læreren påpeker her at det stadig kommer nye lærere, det er nye og mange mål og skifter i 

ansvarsfordelingen på skolen. Det fører til en svekkelse og har forsinket arbeidet. Læreren 

stiller seg positiv til at de nå begynner å få ting i gang, men er ærlig med å si at erfaringen er 

at det er dårlig med tilbud om kompetanseheving rundt dysleksi for resten av personalet. 

 

4.2.13  Før- og nå situasjonen 
Etter at skolen ble dysleksivennlig sier den ene informanten at man er blitt mer bevisst på det 

man gjør, men dette kom etter kursing (læreren med ekstra ressurs). En følelse av å være mer 

forpliktet, og det at man ikke kan slurve er tilstede. En av de andre informantene erfarer 

dette:  

 

"For å være ærlig da, etter at vi ble dysleksivennlig skole, jeg har ikke merka noe forskjell 

jeg. Det har ikke vært noe mer fokus på det, eller vi har ikke blitt noe..nei, jeg har ikke merka 

noen endring i det hele tatt jeg." 

 

Det som kommer fram rundt tema om før og nå situasjonen, er at informantene opplever 

liten- eller ingen grad av endring i praksis hos seg selv eller andre lærere. De trekker inn 

metoder og vurderingspraksis som er lik som før. Lærerne erfarer at praksisen har forandret 

seg over tid, men at det er andre grunner til denne endringen, som et skifte til andre 
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læringsplattformer og arbeid med vurdering for læring. En konkret ting har dog festet seg og 

har hatt en endring forteller lærerne, utforming av arbeidsplanen. Arbeidsplanen skal være 

dysleksivennlig, og det holder de fast ved. 

 

"Det eneste jeg husker, en veldig sånn konkret ting, men det er vel det den tingen som har 

endra seg, ukeplanen. For hun prata om at vi ikke burde ha skriftstørrelse 12, i forhold til 

dysleksi, og du må sette punktum selv om du går ned en ny linje, ellers så bare leser de videre 

nedover linja. Så det tenker jeg faktisk på. Punktum og skriftstørrelse 14." 

 

4.2.14  Kriterier til Dysleksivennlig skole 
I intervjuet trakk jeg frem to av kriteriene fra 10-punkt kriterielisten til en dysleksivennlig 

skole, som jeg ønsket at intervjuobjektene skulle kommentere. De kunne fritt svare det som 

falt inn i tankene deres, og dele det de mente om kriteriet. Jeg begynte med kriterie 1: 

 

Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og 

skrivevansker, og har besluttet at skolen har som målsetting å være en dysleksivennlig skole. 

Det var flere tanker informantene delte. En lærer mente de hadde drøftet det mye i tilknytning 

til to foredrag Dysleksi Norge hadde hatt hos dem i anledning å bli dysleksivennlige. Da 

hadde det vært noen runder med det. En annen lærer påpekte at de hadde drøftet det, men at 

det var en liten gruppe og at det ikke var "spredt godt nok utover." Det viser seg i det den 

tredje informanten sier:  

"Nei, vi har ikke det. Det burde egentlig skjedd etter  foredraget, si et halvt år. Da burde vi 

hatt møte og tatt opp de tingene der og sagt "ja, hva har vi gjort siden da..er det noe innspill, 

noe konkret plan, hva er planen?" Det burde vi gjort...og det er sånn at jeg føler at det ikke 

blir gjort. Og det er ikke bare dysleksi. Det er at det blir ikke fulgt opp, altså man har så 

mange baller i lufta da." 

Denne læreren har en opplevelse av å ikke å ha vært med på drøftingen rundt å bli 

dysleksivennlige, og viser til at tema burde blitt mer bragt på banen på arbeidsplassen. 

Læreren belyser også en situasjon rundt det å ha "for mange baller i lufta," det er mange ting 

som ikke blir fulgt opp. Det neste kriteriet jeg valgte å trekke frem, og som informantene 

skulle kommentere var kriterie 2:  
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"Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærere på områdene lese-og 

skrivevansker, og IKT hjelpemidler." 

 

Det var mange tanker som kom frem rundt dette kriteriet. En av informantene forteller om at 

det finnes en plan, han/hun har sett den. Men den må "opp i dagen igjen." Læreren forteller 

om mange planer på skolen, og det kan føre til at de kan gå i glemmeboken: 

"Om vi har det? Det har vi. Men hvor mye det sikrer, da må jeg si det med gjentagelse jeg. 

Om vi sa det i 2015, så må vi si det i 2016, 2017, 2018 fordi vi har så mye planer. Det er så 

mye av dem at de drukner og glemmes og ettersom vi har blitt en dysleksivennlig skole, så 

kan vi ikke tillate oss det.." 

Læreren forteller om en opplevelse av en "ikke helt god samvittighet". De prøver å få planen 

på dagsordenen, mye med denne gruppen av spes- og dysleksilærere i front. Arbeidet er i 

gang, men de er ikke i mål. Læreren beskriver en situasjon med litt "flytende ansvar," at det 

kan ha forsinket prosessen. En av de andre informantene underbygger dette med å vise til at 

han/hun ikke kjenner til planene:  

"Hva skal jeg svare da? Jeg har ikke kjennskap til de planene i hvert fall. Det kan godt hende 

at skolen har det, men jeg har ikke kjennskap til det." 

En av de andre informantene snakker om akkurat det samme, og sier: 

"Ja, de har sikkert mange planer, men de blir jo ikke gjennomført. Jeg syns ikke at det 

utsagnet stemmer, sånn som det er akkurat nå. Det er mulig vi har noen planer, men de blir 

ikke gjennomført. Vi har en plan om å bli dysleksivennlig skole liksom, men jeg har ikke sett 

noen sånn konkret "dette er planen" eller "neste uke gjør vi sånn, og neste uke gjør vi sånn." 

Alle informantene beskrev en situasjon med mange planer og gode intensjoner på 

arbeidsplassen, men at det ikke ble fulgt godt nok opp. De sa ikke spesifikt noe om ansvar 

eller ansvarsfordeling av planene, hvem eller hvorfor de føler det er svikt. 

 

4.2.15  Erfaringer med skolens dysleksivennlighet 
Informantene beskriver en skole som er "god, men kunne vært bedre." Bevisstheten vokser 

blant lærerne, fordi de vil få det til å fungere med dysleksi for elevene. Erfaringen til en av 

informantene er at det ikke er "rart" eller "farlig" å være dyslektiker mer, det er ikke noe 
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unormalt. Personalet ved skolen ignorerer ikke at dysleksi finnes. De gir flere tilbud til 

elevene i form av lydbøker, muntlige prøver, Textpilot, opplesing, ekstra tid og lettleste 

bøker. En av informantene roser personalet ved skolen "vi er pedagogiske selv uten kursing." 

Det kommer frem at mange av lærerne jobber for det som fungerer, men det gjelder for alle 

vansker og alle utfordringer generelt. 

 

Samtlige informanter løfter frem opplevelsen av å ha stykke igjen når det kommer til 

undervisningspraksis og arbeidsmetoder. Den ene læreren forteller at han/hun nå har tatt over 

en gruppe med dyslektikere, og skal undervise dem to timer i uka. Her opplever læreren at 

hun/han selv har for dårlig kompetanse, og sier "det er jo ikke bra." En annen lærer påpeker 

at matematikken har fått lite fokus, for det kan være mye tekst i oppgavene og det bør 

unngås: 

 

"Jeg tenker på matematikken, som har alt for mye bokstaver og som dermed kan skjule gode 

matematikere fordi at de orker ikke lese så mye, men matte kan de. Matte skjønner de. Så det 

er noe som nesten irriterer meg. Jeg hadde en elev som ikke klarte å løse en oppgave fordi 

han leste havre i stedet for halve. Hvorfor kunne det ikke stått 1/2 i stedet? Med tall?" 

 

De digitale løsningene skolen har valgt oppleves heller ikke som helt dysleksivennlige. En av 

lærerne sier elevene kan fort miste oversikten over både struktur og innholdet på de digitale 

sidene de må forholde seg til hver dag:  

 

" Vi forholder oss til Microsoft Office-verden... og det tenker jeg at er en utfordring for en 

normal elev, og det er ekstra utfordring for de som kanskje har dysleksi. Du skal inn i et 

program og lese arbeidsplan, fagstoff som blir lagt ut, informasjon og så skal du forholde 

deg til et par andre programmer, så det tenker jeg ikke dysleksivennlig.. " 

 

Informantene sier de må få opplæring og bli kurset for å være dysleksivennlige. 

En av informantene sier rett ut at ønsket om en større "verktøykasse" av metoder er stort.  

Informantene opplever alle at ledelsen gjør det de kan med å tildele ressurser, det står ikke på 

viljen til skolen, men de tenker at noen må ta ansvar, og det er ledelsen. 
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4.3 Presentasjon av data fra elevintervjuene 
To av elevene i intervjuene har dysleksi, en elev har dysgrafi og konsentrasjonsvansker. Det 

kommer frem i samtalene at alle elevene fikk en diagnose fra PP-tjenesten, først etter at de 

begynte på ungdomsskolen. Alle elevene strevde veldig på barneskolen, og de hadde alle 

opplevelsen av å ikke helt forstå hvorfor de ikke klarte det som alle de andre gjorde. De ble 

tatt ut i grupper hvor de fikk ekstra lesetrening og mye øving av høyfrekvente ord. Alle 

elevene forteller at de lå langt bak faglig, de har store hull, spesielt i engelsk. De opplever at 

grunnen til det, er at de ble tatt ut av ordinær undervisning og heller måtte øve på andre 

områder enn det elevene gjorde i klasserommet. 

 

4.3.1 Overgangen fra barneskole til ungdomsskole 
I intervjuets innledningsfase fikk elevene spørsmål om hvordan de opplevde overgangen til 

ungdomsskolen. Alle informantene beskriver en god erfaring med overgangen. De hadde blitt 

godt forberedt av lærere på barneskolen, som hadde gitt dem mye lekser og arbeidsmengde. 

Overgangen til det faglige opplevde de ikke som et problem. En av elevene sier: 

"Jeg synes egentlig det var nesten lettere, for læreren vår i 7. klasse gav oss ganske mye 

lekser for å gjøre at, hun visste at det var mere lekser. Og når vi kom til 8. klasse, så var det 

egentlig ikke så ille som jeg hadde trodd." 

Det var mindre arbeidsbyrde enn elevene hadde forventet seg, og de erfarte at det var fint. En 

av informantene forteller om lærerne han møtte på den nye skolen: 

"Jeg har følt at jeg var veldig heldig med lærerne jeg har hatt på ungdomsskolen. Jeg har fått 

veldig mange gode lærere. Lærerne tok initiativet." 

Noe som var felles og spesielt for de utvalgte informantene, var at de ikke hadde ikke fått en 

diagnose eller bekreftelse på vanskene sine på barneskolen. Prosessen med å melde inn til 

PPT var gjort på to av informantene på barneskolen, men de fikk tvetydige svar om at de 

måtte "vente" eller var for "unge" til å få en diagnose. Alle informantene forteller om 

engasjerte foreldre som en drivkraft i forhold til PP-tjenesten. De fikk spørsmål om hvordan 

de opplevde ungdomsskolen før diagnosen var på papiret. Da sier en av elevene:  

"Selvfølgelig, skriftlig, det første året tror jeg, da var jeg helt motløs. Så, da hadde jeg 

engelsk og norsk. Men det har liksom blitt mere rutiner da.. At som åra har gått." 
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Eleven beskriver en situasjon med at lærerne trodde, selv uten diagnosen på papiret, at han 

hadde dysleksi. De ventet derfor ikke med å tilrettelegge, men gjorde det så langt det lot seg 

gjøre fra starten. Den tredje informanten var ikke "oppdaget" før ungdomsskolen. Eleven 

forteller om en litt annen erfaring:  

"I 8. klasse så synes jeg det var mye, litt mye press det første halvåret. Så var det sånn i 

slutten av 8. klasse...så mistet jeg mye motivasjon. I 9. klasse hadde jeg null motivasjon, da 

brydde jeg meg egentlig ikke så veldig. Da gjorde jeg det jeg hadde lyst til i stedet for å gjøre 

noe da." 

På videre spørsmål om hva eleven gjorde i timene, svarte hun/han at det var å tegne, gå for 

lettlest og de enkle oppgavene, men ofte også å ikke gjøre noen ting. Eleven sa ikke i fra om 

hvorfor hun/han ikke gjorde noe, men havnet i krangler og diskusjoner med lærere. Eleven 

erfarte at lærerne gav kjeft fordi hun/han lagde mye bråk. Om hvordan situasjonen løste seg, 

forteller eleven: 

"De snakket om det, og så var det foreldremøte der de snakket om det, men det har liksom 

bare gått over etter hvert..jeg snakker jo mye i timen, men jeg bråker ikke lenger." 

En av de andre informantene opplevde overgangen med å ha fremmedspråk som krevende. 

Eleven sier at det er vanskelig med språk og grammatikk, og fikk en for stor utfordring fordi 

han valgte spansk, det skulle han/hun ikke gjort forteller eleven. Eleven erfarte at egne 

ferdigheter hadde svakheter og følte seg mindre god:  

"Jeg så jo det veldig at jeg hang litt igjen når jeg fikk norsktekstene mine tilbake. Fikk type 

2'er og 2+ og sånn, så jeg skjønte veldig godt at jeg ikke så flink til å formulere alt jeg ville si 

ned på arket, lesning eller rettskriving. Det var ganske vanskelig." 

4.3.2 Hva strever elevene med? 
Informantene fortalte om de ulike områdene de strevde med. Elevene med dysleksi fortalte at 

lesingen går tregt, og de har problemer med å tyde lange ord. Da er det ofte de gjetter seg 

fram. Den ene eleven sier at grunnen til gjettingen er å få mer effektivitet i det. Når lesingen 

går tregt, glemmer de hva de har lest, de husker ikke innholdet. De opplever at lesing ikke er 

noe gøy, det er kjedelig fordi de bruker veldig lang tid på å komme seg gjennom teksten.  



	60	

Eleven med dysgrafi strever med staving og skriving. Det begynte tidlig med håndskriften, 

den var utydelig, og det er alltid vanskelig å få til skriving både innholdsmessig og motorisk. 

Å lese sier eleven går fint, men her slår også konsentrasjonsvansker inn. Eleven opplever at 

det må svært interessante tema til for at han/hun skal gidde å lese, ellers så vandrer tankene 

fort videre. 

Alle informantene sliter med å holde tritt i språkfag, de opplever at de har store hull. Dersom 

det skal leses romaner i norsk- eller engelskfaget er det et strev å komme gjennom, de erfarer 

at det er umulig og gir opp. At de ikke får til å lese hele pensumet i fag fører til at de ikke 

alltid henger med faglig, noe de uttrykker at de har blitt vant til. 

4.3.3 Lesing og lesestrategier 
Å lese er ingen av intervjuobjektene glad i. Men to av dem liker veldig godt å bli lest for. Den 

ene eleven forteller om hyppig bruk av lydbøker, hver dag lyttes det til en lydbok. Begge 

forteller at de har vokst opp med foreldre og besteforeldre som har lest mye for dem siden de 

var små.  

"Jeg har aldri vært glad i å lese. Jeg får mye hjelp av mamma og pappa. Så hele livet så har 

de lest for meg, for at jeg fortsatt skal bygge vokabular selv om jeg ikke leser så mye." 

Når intervjuet går over til å snakke om lesestrategier, er informantene litt nølende og usikre. 

En elev forteller spontant: 

"Finger'n for eksempel, lese med finger'n. Det har jeg alltid brukt egentlig, for da vet jeg 

hvor jeg er." 

Selve ordet strategi må jeg forklare nærmere for dem, de forstår ikke helt hva som ligger i 

begrepet. Etter forklaringen kommer informantene på sporet. De nevner faglige ord som 

skumlesing og "BISON-greier." Om det tenkes gjennom strategivalg på forhånd sier en elev: 

"Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tenker egentlig at jeg bare skal lese teksten, og hvis jeg..og så 

prøver jeg å lese så fort som mulig, selvfølgelig." 

Samtalen går videre til hvordan det er nå, om lærerne gir dem råd om hvordan de skal angripe 

tekster. Elevene erfarer at det er mye om det i begynnelsen på ungdomsskolen, men så blir 
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det mindre og mindre. De erfarer alle at det ikke skjer lenger. To av informantene beskriver 

det slik: 

"Ikke nå lenger tror jeg, nei. De var mye sånn vi hadde i 8. klasse, vi snakka om i åttende. Nå 

snakker vi ikke noe om det lenger." 

"I lesestrategier så tror jeg ikke jeg har fått så mange råd egentlig, der har jeg vel egentlig 

måtte funnet litt ut selv..." 

4.3.4 Tilgang og bruk av lære- og hjelpemidler 
Elevene forteller om at de har nettbasert digital lærebok i engelskfaget, de har fått tilbud om 

det som er av lydbøker og smartbøker har de fått i naturfag og norsk. En av dem har fått en 

datamus som kan dras over et ark og skanne tekst, men det fungerer ikke. Eleven som fikk 

diagnose først i 9.klasse, fikk smartbøkene nylig. Det vil si etter jul på 10. trinn, det siste 

halvåret på ungdomsskolen. Om bruk av Textpilot er erfaringene deres forskjellige, først og 

fremst i forhold til opplæringen de har fått, om de liker det og hvordan de bruker 

programmet. Eleven som fikk en time opplæring sier:  

 

"Vi hadde en time med Textpilot der vi lærte å bruke det, men jeg følte at jeg fikk ikke så mye 

ut av det.." 

Denne eleven opplever at det er et "rart" program og at det er vanskelig. Eleven beskriver det 

som "ikke brukervennlig," og sier at han/hun ikke bruker det så mye. Eleven opplever at det 

ikke hjelper noe, men sier at hvis han/hun blir sliten i hodet, så brukes Textpilot for å få 

teksten lest opp. Eleven får så spørsmål om programmet ville blitt mere brukt dersom det 

hadde vært mer opplæring: 

 "Kanskje, men jeg bruker ikke Textpilot så mye fordi jeg føler at jeg klarer meg fint uten det 

også." 

Den samme eleven forteller også om tilbakemeldinger på innleverte tekster, at det ofte går på 

skrivefeil. De andre informantene forteller at de har fått mer opplæring i Textpilot: 

"Jeg fikk et kurs som var med alle som hadde det (lese-skrivevansker) og så hvis jeg har 

trengt noe (hjelp) har jeg fått beskjed om at jeg bare kan si i fra til **** så kommer hun bare 

og henter meg." 
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Eleven forteller at bruken begrenser seg til skriveøkter, når det skrives mye. Da erfarer eleven 

at det er utrolig mye hjelp og at mange skrivefeil har blitt unngått. Eleven sier videre at det er 

behagelig å ha ørepropper på og at en stemme leser egenskrevet tekst opp for han/hun. 

Opplevelsen er at det letter på stresset ved tentamen. Men så forteller to av informantene at 

det har vært problemer med IKT og Textpilot, på grunn av overgang til nye pc' er og ny 

læringsplattform. Textpilot fungerer ikke på OneNote, noe de bruker hver dag, hele 

skoledagen. Derfor begrenser bruken seg til Word, og skriving på tentamener.  

Ved spørsmål om de kan Touch-metoden når de skriver på tastaturet, er svarene negative. 

Lærere underviser ikke i Touch, og har ikke fortalt at det er lurt å kunne.  Om skrivingen 

forteller en elev: 

"Jeg sitter og ser sånn jeg (ser ned), og så gjetter jeg at jeg skriver riktig.. og så ser jeg opp 

og leser opp teksten innimellom." 

Informantene har erfaring med at ikke alle læremidler er dysleksivennlige. Noen lærebøker 

kan ha rotete layout. Det kan være at teksten er delt opp i mange små avsnitt eller bokser, og 

bildene med bildetekst kommer mellom tekstene. De opplever at det er vanskelig å følge med 

i teksten. Her foretrekker de smartbøker, og synes det er dumt at ikke alle fag har det. 

4.3.5 Undervisningssituasjonen 
Mål og struktur for undervisningen er elevene samstemte om, de erfarer det er bra. Lærerne 

gir tydelige felles mål i de fleste fag, og de følger den planen som er satt.  Informantene 

følger klassens mål. Elevene opplever at det er lik praksis blant lærerne, med noen små 

forskjeller. Men de har erfart at det ikke alltid går å ha samme tempo som resten av klassen. 

En elev forteller:  

"I norsk og engelsk kan det bli litt mye. For eksempel så leste vi en bok i engelsk nå, og det er 

tungt. Og det samme i norsk, vi leser bøker. Og jeg har brukt et år på en bok på 300 sider, og 

jeg er ikke halvveis ennå."  

Eleven sier at læreren har ikke spurt hvordan det går med boken, og han/hun har ikke sagt i 

fra heller. I språkfagene strever alle informantene, spesielt i engelsk og fremmedspråk som 

spansk og engelsk fordypning. Her opplever de at undervisningen passer dårlig for dem. De 

har faglige hull, og klarer ikke henge med. Tilretteleggingen her er mindre enn i andre fag, 
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men lærerne lytter og prøver å tilpasse. Men elevene opplever da at ofte blir forventningene 

så lave, og lærestoffet så forenklet at det blir for lett.  

I undervisningen forteller informantene at lærerne varierer undervisningen mye. De bruker 

bilder, film, Power Point og leker. Av sansene er det nok mest syn og hørsel de bruker, men 

det kan også være mer praktiske oppgaver. Leksene er informantene fornøyd med, de er 

overkommelige og samsvarer med det de jobber med på skolen. Leksene er alltid 

forberedende, for eksempel ved nytt kapittel i et fag er leksa å se over og bli kjent med 

innholdet. Dette gjør at elevene er godt forberedt til undervisningen.  

4.3.6 Vurdering 
Om vurderinger forteller informantene at de har fått være deltakende i egenvurderinger hvor 

de kan si hva de syntes om sitt eget arbeid, og diskutere karakteren sin. Dette opplever 

elevene som veldig fint. Erfaringene er at lærerne vurderer tekstene deres, og de får 

tilbakemeldinger som sier hva som var bra, og hva de må jobbe med. Slike vurderinger og 

tilbakemeldinger på skriftlig arbeid synes alle informantene er nyttig. De sier at gamle 

vurderinger hentes fram ved neste skriveøkt, så de kan unngå å gjøre samme feil igjen. Noen 

ganger må de selv finne frem til hva de har gjort feil, og vurdere seg selv. Men ofte får de en 

vurdering som sier at de må trene på rettskriving. Å ha skrivefeil følger med det å ha 

dysleksi. Da opplever elevene det som lite matnyttig, mye fordi de ikke får noe tilbud om å 

øve på rettskriving. 

Når prøver skal vurderes, får informantene mulighet til å få oppgavene muntlig. En elev sier 

at da snakker de bare, og læreren skriver ned svarene. Men det er så lenge de husker å si i fra. 

De erfarer at noen lærere glemmer at de er dyslektikere, og da "sliter" de når prøven plutselig 

ligger foran dem. Da er det opp til dem selv å si ifra: 

"Da sier jeg i fra, og så finner de på noe. Eller så sier de - ja men da tar ikke du prøven nå, 

så tar vi den heller muntlig siden." 

Det er ikke alltid elevene får muligheten til å vise evnene sine på en annen måte. "Hvis det er 

en skriftlig tentamen, så er det en skriftlig tentamen," forteller en elev. Da får de ikke noe 

annerledes, og det opplever alle informantene likt.  
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4.3.7 Motivasjon 
Elevene forteller om en motivasjon som går opp og ned. En av dem opplever at det kommer 

helt an på faget. De lærerne som tar mye av undervisningen muntlig, gir alle informantene en 

indre driv. Da kan de snakke, diskutere og henge med. Ved muntlige presentasjoner er 

motivasjonen høy. Da vet de at de kan klare å få en god karakter, og karakterer motiverer. 

Praktiske oppgaver engasjerer dem. Det å få muligheten til å lage noe, søke informasjon selv 

og være aktiv gir motivasjon. Når vi snakker om matematikk, blir et lys tent hos 

informantene. Matte liker de, matte får de til. De opplever at matematikk er konkret og 

praktisk, og når man skjønner det er det utrolig gøy. En elev vektlegger gode forklaringer for 

at hun/han skal bli motivert. Hvis noen sier "det bare er sånn," så sier eleven at da gidder 

han/hun ikke prøve.  

Fag som ikke motiverer dem er engelsk, spansk og engelsk fordypning. De begrunner det 

med at de ligger langt bak de andre, de har aldri fått det til og får ikke gode karakterer. "Det 

har egentlig bare gått dårlig," sier en av elevene, en annen har følelsen av å ha gitt opp helt, at 

det ikke hjelper å prøve så godt man kan. Om de vet hva som skal til for å bli motiverte i 

fagene, er de enstemmige, det er tydeligere struktur, mål og oversikt over det de skal lære. 

Det er i språkfagene informantene føler det "flyter," og at de ikke får nok tid eller mulighet til 

å få oversikt.  

Informantene går i 10.klasse, og en motivasjonskilde som skinner gjennom er at de snart skal 

videre. En elev forteller om ambisjoner om høyere utdanning, og det å mestre matematikk har 

ført til en interesse for realfag. Eleven med dysgrafi, som ble oppdaget sent, forteller at troen 

på seg selv har gradvis vokst etter 9.klasse. Eleven føler at han/hun har klart å snu situasjonen 

rundt, og at mestringsfølelsen gjør mye for motivasjonen. 

4.3.8 Klasse- og skolemiljø 
Informantene forteller at lærerne går inn for trivsel og et godt miljø på skolen. De opplever at 

det er lav terskel for å være seg selv og akseptere hverandre slik de er. De er trygge på 

hverandre, har det gøy sammen gjennom lek og turer, og de fleste kan snakke med alle. De 

informantene som går i klasser der foreldrene er aktive, beskriver et veldig hyggelig 

klassemiljø. Foreldre har tatt ansvar og får til overnattingsturer, klassekvelder og strandturer. 

 



		 65	

Hei-dagene er elevene godt kjent med, to av informantene er med i helsefremmende gruppe 

som jobber med disse dagene og aktiviteter i friminuttene. Men her opplever de noe "tvang." 

De liker slike "bli-kjent" dager, men erfarer at elevene burde fått sosialisere fritt, ikke bli satt 

i grupper av lærerne. Mobbing opplever informantene er ganske fraværende. De sier de har 

hørt om det noen ganger, men det er ikke noe de har sett eller opplevd selv. Mobbingen er 

mer usynlig nå, og foregår på nett. En elev forteller:  

"Jeg er i helsefremmende, så jeg har hørt litt og jeg har prøvd å hjelpe så godt jeg kan, men 

det er det som er litt skummelt. Det er ikke synlig lenger, det er veldig vanskelig å se det, men 

man kan høre om forskjellige ting som har skjedd. Litt mer på sosiale medier og nettmobbing 

er mye mer vanlig enn fysisk mobbing, fordi lærerne er superstrenge med å ta det hvis noen 

gjør noe fysisk mot noen andre som ikke er greit, og det vet elevene også.." 

4.3.9 Forventninger fra lærene  
Informantene fikk spørsmål rundt lærernes forventninger til dem. Overordnet opplever 

elevene at lærerne forventer at de gjør så godt de kan i skoletimene, men de føler ikke press 

eller prestasjonsangst. En av elevene forteller at en lærer sier at en 3' er bra, det er "halvveis." 

Elevene erfarer at lærerne vet hvor de ligger faglig, hvor mye de kan jobbe i løpet av en time, 

og at de derfor vet om de sniker seg unna.  

 

Utfordringer elevene får i fagene opplever de som overkommelige, og de klarer dem som 

regel. Gode resultater erfarer en av dem, at lærerne ikke alltid forventer på grunn av 

lærevansken han/hun har:  

"Lærerne forventer jo egentlig ikke det. Nesten alle lærerne vi har sier at det er bra å gjøre 

feil og at vi lærer av feilene og sånn." 

I engelsk fordypning fremhever en elev et eksempel på akkurat dette. Læreren i faget vektla 

en stor prøve i halvåret. Eleven opplever at denne prøven ble tatt "bare for å få en vurdering 

på oss" fordi det var ingen andre vurderinger underveis i halvåret. Når prøven kom, var det en 

svært omfattende oppgave. Eleven sa da til læreren "dette ble litt mye for meg." Da fikk 

eleven en helt annen oppgave som var veldig enkel eller det kunne skje at læreren bare satte  

en vurdering, uten noen prøve. Det var ikke noe bra forteller eleven. Læreren senket 

forventningene altfor lavt,  og eleven opplevde at han/hun kunne gjort det bedre og mer enn 

det. 
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4.3.10  Erfaringer med tilrettelegging 
En ting som informantene har til felles, er at de ikke ønsker å bli sett på som en person med 

vansker, hindringer eller begrensninger. Deres erfaring er at de skal klare seg på lik linje med 

de andre elevene i klassen, de vil ikke ha noe ekstra eller oppmerksomhet med det å være 

annerledes. Elevene ønsker å følge pensum, og bli sett på som en "vanlig" elev. Det gjør at 

lærerne kan glemme at de er dyslektikere, eller de møter plutselig nye lærere. En av dem 

forteller:  

"Ettersom jeg ikke ønsker å bli sett på som en dyslektiker, så gidder jeg ikke å nevne det før 

jeg har behov for det. Men jeg får lik behandling og tilrettelegging i alle fag, med en gang 

jeg har sagt i fra."  

Elevene beskriver mange og varierte måter lærerne ved skolen tilrettelegger for dem. De 

forteller at deres behov blir hørt, sett og anerkjent i stor grad. De forteller om lekseavtaler, 

leksehjelp, muntlige prøver, fritak fra karakter i nynorsk, ekstra tid på tentamen, digitale 

lærebøker m.m. Men i de fagene de virkelig strever, språkfagene, opplever de at det ikke er 

noen tilbud om tilrettelegging. Den ene informanten forteller at han/hun ikke har fått 

informasjon om fritak i sidemålet. Her opplever eleven at tilretteleggingen svikter: 

 

" Jeg sliter spesielt mye med nynorsk, jeg klarer ikke det i det hele tatt. Så var jeg syk en uke 

og da hadde de veldig mye rettskriving, og vi har ikke lært noe om akkurat det igjen...så der 

mista jeg utrolig mye." 

 

Eleven forteller at han/hun ikke fikk tilbud om støtte eller hjelp til å ta det igjen det tapte, og 

det oppleves leit. Om fritak fra nynorsk har han/hun snakket med foreldrene sine om, men de 

har ikke fått informasjon fra skolen om mulighetene for det. 

 

4.3.11  Skolens dysleksivennlighet  
Elevene tegner et positivt bilde av skolen i forhold til dysleksivennlighet. De opplever å bli 

sett, lyttet til og får tilpasning etter deres individuelle behov i stor grad. En av informantene 

sier at ingen ser ned på dem fordi de er dyslektikere, og det oppleves trygt å være den du er. 

En elev sier at han/hun er sikker på at det ville vært mye mer slitsomt om alle prøvene måtte 

tas skriftlig. Informanten beskriver lærerne som engasjerte med å hjelpe: 



		 67	

"Du har trygge lærere her, de er veldig engasjert i å hjelpe deg. De vil at du skal klare det, 

komme gjennom ungdomsskolen uten at det er et helvete."  

For eleven der diagnosen kom sent, var veien litt mer kronglete. I 8.klasse følte eleven at 

lærerne ikke brydde seg, at de var irritert over at eleven ikke klarte å skrive ordentlig. Eleven 

opplevde det som at de trodde han/hun bare stresset og skrev for å bli fort ferdig. Men eleven 

sier selv at han/hun brukte to timer på å skrive et par ord, så han/hun hadde ikke klart å skrive 

langt.  

"Jeg var urolig, det var liksom det de tenkte. At det var derfor jeg ikke kunne skrive" 

Etter at en diagnose ble satt, var situasjonen en annen. Bråket som lærerne klaget på gikk 

over, og motivasjonen steg i fagene. Individuelle behov ble imøtekommet, og lærerne 

tilpasset undervisningen. Informanten beskriver det slik: 

"Etter jeg fikk den diagnosen har jeg hatt det mye lettere på skolen, og da har jeg hatt mye 

mere krefter..for jeg har brukt utrolig mye krefter på å skrive.." 

I forhold til pc-bruk er en av elevene opptatt av dysleksivennlige programmer. Eleven 

beskriver seg selv som en datanerd, og kjenner til hva som er av god kvalitet. Eleven føler at 

skolen kunne satt mere innsats i å finne bedre og riktigere programmer, fordi han/hun 

opplever at det finnes veldig bra programmer som er beregnet for dyslektikere. Men alle 

informantene opplever at det er riktig at skolen kalles dysleksivennlig. En av dem 

oppsummerer det slik:  

"Jeg føler at det er veldig riktig at man kaller dette for en dysleksivennlig skole fordi med en 

gang jeg kom hit, og kontaktlæreren merket at jeg kanskje var litt tregere enn de andre, så 

var det liksom hjelpemidler og hjelp med en gang. Ut på gruppe og prøve en ny test for å 

sjekke om det var problemer, eller om jeg bare sluntret unna på en måte. Jeg syns at de tar 

veldig mye initiativ til å hjelpe og det er kanskje det aller viktigste med å være 

dysleksivennlig skole." 
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4.4 Funn og resultater 
Her presenteres funn fra datamaterialet, med en påfølgende drøfting i lys av empiri, teori og 

problemstilling. Funnene knyttes til teori fra teorikapitlet, med hovedvekt på Dysleksi Norges 

kriterier for en dysleksivennlig skole. Både positive og negative funn løftes frem.  

 

4.4.1 Funn 
Det viser seg at rutiner for å "fange opp" elever og kartlegge dem mangler et felles, konkret 

og strukturert system ved skolen. Det erfares svikt i registreringen av resultater fra tester. I 

hvilken grad manglende systematisk kartlegging og registrering av resultater skjer ved skolen 

er usikkert, men funn i det lærerne forteller, tilsier at det skjer. Informantene erfarer at de 

ikke er sikre på felles rutiner eller kjenner til konkrete systemer. De gjør ofte det de tror skal 

gjøres, og de følger andre lærere etter hva de gjør. 

 

Det er ikke et felles system på hvilken type kartlegging og hvilke verktøy lærerne bruker. Det 

gjøres ulikt, både i fag, av lærere og på klassetrinn. Lærerne har mest sannsynlig stor frihet til 

å velge verktøy de anser som gode, men lisenser styrer også valgene. Hva lærerne utfører av 

kartlegging ser ut til å avhenge av hvem de samarbeider med, og hvilket verktøy som lærere 

fremmer og snakker godt om.  

 

Resultatene fra kartlegginger følges opp i liten grad. Det kan virke som at kun de lærerne i en 

begrenset ressursgruppe får dette til, med å sjekke om tiltak har fungert gjennom å reteste 

eleven. Lærerne i ressursgruppen har fått kursing og opplæring i dysleksi. To av 

informantene av lærere, bruker betegnelsen "svake elever" på de som presterer lavt, og 

utviklingen i elevens læring går heller over til å overvåkes gjennom skolearbeid, ikke med 

systematisk kartlegging før og etter tiltak. Den ene læreren erfarer at de "svake" elevene vil 

gjøre visse type feil, og dette ser læreren gjennom rettingen av tekstene. Læreren gir konkret 

tilbakemelding på gjentatte feil, og fremhever også det eleven fikk til i skrivingen. 

 

Funn kan tyde på at lesetrening ikke er en prioritet. Elevene leser bøker i norskfaget, de leser 

individuelle egenvalgte lesebøker etter interesse. Informantene opplever at det er lettere i 

mindre grupper å få trent på høytlesing, intonasjon, uttale og flyt. Men å få til systematisk 

lesetrening er vanskelig, det blir noen elever som kun får "små drypp" fra mer omfattende 

lesetreningsprogrammer. Høyt faglig trykk gjør at nok tid mangler til strukturert lesetrening, 
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lærerne opplever press på at elever med spesifikke vansker må henge med i det faglige 

pensumet også. 

 

Elevene kan lesestrategier, de kjenner til flere faglige uttrykk. Lærerne forteller om høyt 

fokus på strategiene i 8. klasse, så faller det. Det bekreftes i det elevene sier, de kan 

strategiene, men glemmer ofte å bruke dem. Lærerne har mest sannsynlig en forventning om 

at elevene automatiserer strategiene etter innlæring i 8.klasse, men funnene tyder på at det 

gjør de ikke. Elevene skumleser mye for å komme fort gjennom, de får ikke nok påminnelser 

med å benytte seg av strategier.  

 

Lærerne er ikke trygge på metodebegrepet og er usikre på dysleksivennlige metoder. Derimot 

viser dataene at de har mange metoder for å sørge for å strukturere og planlegge 

undervisningen. Elevene underbygger dette med at de opplever stor grad av tydelige mål, 

struktur og variert undervisning. Funnene tyder på at lærerne kjenner til viktigheten med 

muntlighet og de mulighetene de har for å benytte dette i læring og undervisning.  

 

Funn kan tyde på at usikkerheten lærerne opplever rundt metoder, kan ha rot i at de mangler 

tydelige og strukturerte møtepunkter i hverdagen for å snakke om metoder. Lærerne erfarer at 

det er en tilfeldig delingskultur, og derfor kan de oppleve null diskusjon om dysleksivennlige 

metoder.  

 

Lærerne mangler opplæring i hjelpemidler og kunnskaper om gode dysleksivennlige 

programmer. Skolen har tilgang på skrivestøtteprogrammet Textpilot, men brukermønsteret 

til elevene tyder på at potensialet for kompensering ikke utnyttes. Det er også signaler på at 

skolen ikke har en bevisst plan for å bruke IKT i forhold til dysleksivennlighet. De har en 

IKT-plan, men fokuset den siste tiden har vært på å innføre ny læringsplattform og andre 

systemer enn å jobbe for dysleksivennlighet. 

 

Funn viser at elevene med spesifikke lærevansker har ønske om å følge klassens mål og 

undervisning. Tilpasning bør skje i vurderingen. Får de mulighet til å vise kunnskaper på 

alternative måter, fører det til mestringsfølelse og motivasjon. De opplever at forventningene 

fra lærere kan settes for lavt. Funn i data hos lærerne underbygger dette fordi mye av tiltak og 

tilretteleggingen de beskriver er forenkling og begrensning av omfanget på lærestoffet. Funn 

viser at lærerne er utrygge og usikre med å sette i gang tiltak for elever med spesifikke 
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lærevansker. Lærerne som ikke har vært på kurs eller fått opplæring, opplever at de har liten 

kompetanse i feltet. Disse lærerne omtaler elevene som "svake," noe som absolutt ikke 

stemmer overens med elevens egen oppfatning av seg selv. Elevenes opplevelse er at de lærer 

på lik linje med andre, det tar bare lengre tid.  

 

For å få tilrettelegging hele tiden, må elevene spørre og si i fra selv. Elevene opplever at de 

får mange tilbud og er positive til tilretteleggingen de får, men sier enkelte lærere kan 

glemme at de er dyslektikere. De må ofte si i fra selv hvis tilrettelegging skal skje. Det kan 

tyde på at det dysleksivennlige arbeidet kan bli glemt. Funn tilsier at lærere erfarer at ikke alt 

de selv gjør er dysleksivennlig. De har en bevissthet rundt det, men faktorer som liten tid og 

store klasser spiller inn på tilpasning og tilrettelegging for alle elever. 

 

Funnene viser at motivasjonen hos elevene styrkes når den kommer innenfra, altså at de 

bygger opp en indre motivasjon selv. Det handler om troen på at de kan noe, og at de gis 

muligheter til å delta i læringsprosesser hvor de får vist hva de kan. Når det er tungt med 

lesing og skriving, er det ekstra viktig at de får mulighet til å oppleve mestring på andre 

områder som er muntlige og praktiske. Bruk av ulike sanser i undervisningen vil i høy grad 

styrke dette. Funn tilsier at elevene strever mer i språkfag enn andre fag. De ligger langt bak 

jevnaldrende i engelsk og fremmedspråk (spansk). Eleven som fikk sen diagnose har ikke fått 

informasjon om fritak i nynorsk, et funn er derfor at det ikke gis godt nok informasjon til 

elever og foreldre om dette. Eleven mestrer ikke nynorsk og skulle vært fritatt fra karakter. 

 

Funn styrker at vurderingspraksisen til skolen bygger på Vurdering for læring (VFL). Dette 

er godt implementert. Det støttes opp av det både lærere og elever erfarer i ulike 

vurderingssituasjoner. Fremovermeldingene er i fokus, det vil si hva de får til og hva de kan 

strekke seg etter. Elevene er aktive i egen læringsprosess og har flere arenaer hvor 

overvåkningen av den bevisstgjøres.  Undervisningen følger tydelige mål, har god struktur og 

variasjon av vurderingsformer. 

 

Trivsel og læringsmiljø på skolen er høyt prioritert. Funnene blir styrket av at elevene 

opplever og erfarer det lærerne og skolen gjør av arbeid på området. De opplever fravær av 

mobbing, men er bevisste på at det skjer i det skjulte. Situasjoner som oppstår tas raskt, 

lærerne er løsningsorienterte og opptatt av elevenes trivsel. Lærernes og skolens engasjement 

er synlig for elevene og tiltak for et godt skolemiljø er godt innarbeidet.  
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Funn viser at kompetansehevingen av personalet rundt spesifikke lærevansker er for dårlig.  

Lærere ved skolen mangler kunnskaper og en trygghet i forhold til tiltak og tilrettelegging. 

Det er kun noen lærere med en ekstra "ressurs" som har fått opplæring og kursing. Dersom de 

hadde hatt en konkret plan på hvordan de skulle formidle denne informasjonen til resten av 

personalet, ville det vært muligheter for å styrke kunnskapene til hele kollegiet. Det har det 

ikke blitt satt av tid til. Tid er en faktor som går igjen. Det er ikke tid til å formidle og jobbe 

med å heve kunnskapene i kompetansen hos alle i personalgruppen.  

Mangler i kunnskapene støttes opp av flere funn i datamaterialet. Lærerne som mangler 

kursing, bruker betegnelsen om elever med spesifikke lærevansker som "svake," noe som er 

et negativt ladet ord. En av lærerne utrykker tydelig at elever stort sett blir oppdaget i 

barneskolen, og læreren har aldri oppdaget elever med spesifikke vansker på ungdomsskolen. 

Dette er et klart funn på at det mangler kunnskaper på området. Dette bevises helt konkret av 

funn hos elevene: alle gikk gjennom barneskolen og strevde uten å få full utredning. De fikk 

diagnosen først på ungdomsskolen. 

Det er kompetanse i det spesialpedagogiske feltet på skolen, flere lærere har fått kursing i 

regi av Dysleksi Norge. Men funn tyder på at også deres kunnskaper er begrenset. 

Ressurslærer ved skolen beskriver selv kun kompetanse rundt dysleksi, ikke dyskalkuli eller 

spesifikke språkvansker. Dette er også kunnskaper som er sentrale ved det å være en 

dysleksivennlig skole.  Det er heller ikke like klart hvem som har mer kompetanse enn andre 

i personalet, og hvem lærerne faktisk kan støtte seg til i spørsmål om spesialpedagogisk 

arbeid. De bruker samarbeidspartnere aktivt for å søke hjelp, det er lav terskel for dette.  

 

Funn viser at lærerne opplever liten endring av praksis etter at skolen ble dysleksivennlig. 

Dette styrkes gjennom lærernes beskrivelser av sin praksis, de gjør det de har gjort før. 

Erfaring, samt nye digitale løsninger og læringsplattformer, er faktorer som har ført til 

utvikling av praksis. Å benytte seg av erfaring støttes i funnene av at lærerne gjør det som 

fungerer godt for elevene. De benytter seg av metoder og undervisning som slår an hos 

elevgruppene. Stor vilje og evne til å lytte til elevenes ønsker er tilstede, det underbygges av 

elevene ved at de opplever seg sett og hørt, og at deres individuelle behov blir møtt i stor 

grad. 
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Det viser seg i funnene at det har vært mye omstrukturering av personalet og 

ansvarsfordeling på skolen de siste årene. Arbeidet med dysleksivennlighet har mistet fokus 

på grunn av dette. Men det er tegn til at nye prosesser, med en ressursgruppe i spissen, er 

startet for å utvikle arbeidet fremover. Funnene viser dog til at tid og felles møtepunkter for 

aktørene er barrierer som skaper problemer for å få det i gang. 

 

Et funn som gjennomsyrer mye av datamaterialet, som kommer til syne både i delene og 

helheten, er at lærerne vil ha mer kompetanse og kunnskap om spesifikke lærevansker. De 

ønsker kursing, de ønsker å bli mer trygge, de ønsker en større verktøykasse for å utvikle 

praksisen sin i retningen mot mer dysleksivennlighet. Skolen har fått en økt bevissthet etter 

sertifiseringen. De har enkelte holdepunkter som er dysleksivennlige, som utarbeidingen av 

arbeidsplanen, men funn tilsier at de fortsatt har en vei å gå for å fylle 10-punkts kriterielisten 

til Dysleksi Norge. 

  

4.4.2 Resultater i lys av teori, problemstilling og forskningsspørsmål 
Problemstillingen til masteroppgaven handler om hvilke erfaringer og opplevelser lærere og 

elever har med å være del en dysleksivennlig skole, men også om hva som kjennetegner 

lærernes dysleksivennlige arbeid. Et vurderende element i oppgaven var å belyse hvordan- og 

i hvilken grad 10-punkts kriterielisten til Dysleksi Norge ble oppfylt og i hvilken form de er 

tilstede i det daglige arbeidet. Om sertifiseringen som dysleksivennlig hadde noen ytterligere 

nytteverdi i arbeidet på skolen, ville også være interessant å finne svar på i analysen av 

datamaterialet. 

 

Med de funn som kommer til syne i analysen, var det mulig å finne svar på problemstillingen 

og forskningsspørsmålene. Lærerne fortalte om sine erfaringer og opplevelser, og elevene 

gjorde det samme. De beskrev blant annet metoder, tilgang på hjelpe- og læremidler, deres 

kunnskaper og skolens planer- og systemer for IKT og kartlegging. Informantene og andre 

lærere på denne skolen danner et helhetlig bilde av klasseledere som jobber strukturert for 

gode relasjoner og godt læringsmiljø. Både helheten og delene i analysen, hos både lærere og 

elever, peker i denne retningen. Fokus på inkludering og fellesskap er prioritert, lærerne 

forteller om det, og elevene opplever det positivt.  
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Som en dysleksivennlige skole, sier Solem (2015) at arbeidet skal være integrert i hele 

skolens organisasjon. Satsingen skal være forankret i planer, planene skal gjennomføres for å 

sikre trygghet og lik praksis hos personalet. Planer finnes på denne skolen, men innholdet er 

ikke godt kjent hos informantene, heller ikke hvordan progresjonen i disse planene skal 

foregå. Informantene stiller selv spørsmål ved hvorfor ikke dette blir løftet frem mer, og en 

faktor som går igjen i analysen av dataene er tid. Tid oppleves som et hinder, det blir ikke satt 

av tid til bestemte faste møtepunkter eller for utvikling av dysleksivennlig arbeid. 

Kompetanseutvikling skulle også vært vektlagt i større grad på denne skolen. Det står 

spesifisert i Dysleksi Norges kriterier, at når noen står uten kompetanse og andre trenger 

påfyll, skal det for eksempel settes i gang internopplæring ved behov. Delingen av 

kompetanse skal være satt i system. Hvorfor er dette kriteriet viktig? Fordi at ikke en lærer 

skal sitte på all kompetanse. Dette er ikke gunstig for elevene fordi det kan føre til at de ikke 

får den opplæringen de har rett på. Elever ved samme skole kan få ulike forhold og 

muligheter i tiltak og tilrettelegging fordi de har forskjellig lærer, hvor en har mer 

kompetanse enn den andre.   

 

Lærerne hadde ulik kunnskap og kompetanse om dysleksi. Funnene kan tolkes slik at de som 

har mest kompetanse på skolen er begrenset til en ressursgruppe, ikke hele personalet. Solem 

(2015) beskriver akkurat dette scenariet, at noen sitter på all kompetanse og ikke deler, og det 

skal ikke skje i en skole som anser seg som dysleksivennlig. To av informantene har ikke 

deltatt eller fått tilbud i kompetanseheving, til tross for at de underviser dyslektikere og har 

begrensede kunnskaper. Men det står ikke på viljen. Lærerne som påpeker egne mangler i 

kompetansen, vil gjerne mer kompetanse. De viser til en iboende bevissthet rundt det, og de 

er oppmerksomme på elever med spesifikke vansker.   

 

Elevene ved skolen forteller at de strever med lesing, de liker ikke å lese. To av elevene 

beskriver en fonologisk avkoding som går tregt, spesielt med lange ord. Da gjettes det gjerne 

for å få fortgang i det. De har ikke et stort spekter av ord automatisert, og lesing blir en tung 

prosess. Man kan se lesingen deres i sammenheng med Gough og Tunmers modell Lesing = 

avkoding x forståelse (Kamhi & Catts, 2012). Elevene tegner et bilde av at de har vansker 

med avkodingen, og de sliter derfor med å få med seg innholdet og forstå det. Læreren med 

kursing fra Dysleksi Norge leser høyt med elevene i mindre grupper, hvor de tar for seg en 

liten "bit" om gangen. Læreren viser at kursingen har hjulpet i arbeidet med å undervise 

dyslektikere. De "jobber" seg gjennom innholdet sammen, kombinerer å lese korte tekster 
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med å snakke om innholdet. Denne læreren er bevisst og trygg på dysleksivennlige metoder, 

og bruker dem aktivt. Det viser at kompetansehevingen av enkelte lærere fungerer godt.  

 

Når elevene strever med leseferdighetene, kan funn i dataene tyde på at de misliker å lese for 

fornøyelsens skyld også. En av de andre lærerne beskrev at de leser mye i norskfaget, og det 

gjøres på den måten at læreren sier "nå leser vi i 20 minutter." Selv om elevene har lesebok 

etter tema av interesse, vil det tyde på at dette er ingen hensiktsmessig måte å "trene" lesing 

på for dyslektikere. I følge Vaughn (referert i Grigorenko, 2015) vil disse elevene heller dra 

nytte av å lese høyt og holde på med aktiviteter som innebærer å trene på leseflyt. Dette er et 

element som ville vært nyttig for norsklærere å kjenne til slik at ikke noen elever blir sittende 

med leseboken, uten å lese. Når en av lærerne påpeker at elevene ikke liker å lese, kunne det 

kanskje vært en bedre løsning å ha lesegrupper og lese en felles bok. Lærerne må også 

påminne bruken av lesestrategier mer enn de gjør. Lærerne ser at elevene glemmer å bruke 

strategier. Dette er interessant, fordi selv om de ser det, gjør de ikke noe med det. Lærerne vil 

gjerne jobbe mer med lesestrategier, men tid er hindring, det er ikke nok av den. Men hva 

skal til? Egentlig ikke noe større arbeid enn å repetere og minne elevene på å bruke 

strategiene, og det kan gjøres daglig. 

 

Elevene går på ungdomsskolen, og de har strevet med lesing i mange år. Cunningham et al. 

(referert i Elliott & Grigorenko, 2015, s. 144) viser til at eldre elever med denne profilen leser 

mindre enn jevnaldrende som er normalt fungerende lesere. De blir derfor mindre eksponert 

for bokstaver og ord på trykk fordi de bevisst unngår situasjoner med lesing. De 

automatiserte ordene blir redusert. Dette viser hvor viktig det er å bli eksponert for lesing selv 

for dyslektikere. Læreren som har vært på kurs med Dysleksi Norge forteller om flotte, 

strukturerte leseprogrammer de ikke har tid til å gjennomføre på skolen.  Det blir kun små 

"drypp" elevene får innimellom. Metastudien til Berninger, Abbott, Nagy og Carlile (referert 

i Elliott & Grigorenko, 2015, s. 128) fremhever positivt å jobbe med nøkkelelementer i 

språket gjennom strukturerte programmer. Men opplæringen bør skje hyppig, i korte sesjoner 

og gjennomføres jevnlig over en periode for å ha effekt.  Hvor mye små "drypp" hjelper 

elevene, kan man derfor stille spørsmål til. Om  det er hensiktsmessig og om det har noen 

effekt i elevenes læring er usikkert. 

 

Å jobbe med et bredt spekter av ulike tekster er viktig for dyslektikere (Torgersen, Brooks og 

Hall, referert i Elliott & Grigorenko, 2015) Det viser lærerne til at de gjør. De lar også 
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elevene bli kjent med nye kapitler og tekster ved å bruke overblikk og forkunnskaper. Dette 

gir grunnlag for å utvikle ferdigheter i både muntlig og skriftlig forståelse. Dyslektikere har 

behov for å bearbeide tekstene og selve innholdet mer, for å forberede seg og koble på 

forkunnskaper. Derimot er det ikke kun gjennom lesing av det nedskrevne, som fører til 

læring. Elevene forteller at mulighetene for muntlighet øker prestasjonene deres betraktelig. 

En kan med andre ord tenke seg at disse elevene benytter seg mer av den ene av de "to 

inngangsportene" til det mentale leksikonet Kamhi og Catts snakker om (2012).  

Elevene får med seg mye auditivt og lærer ofte mer på den måten, enn å bruke øynene 

(visuelle inngangsporten) til å lese bokstaver. Den ene eleven beskriver selv et godt utviklet 

vokabular fordi hun/han har blitt lest mye for i oppveksten. Eleven erfarer å ha opparbeidet 

seg et bibliotek av begreper og ord med den auditive komponenten i språket.  

 

Funnene forteller at elevene strever mer i engelsk og fremmedspråk (spansk) enn i andre fag. 

Ett poeng som er verdt å løfte frem i forhold til dette, kan være det Swanson, Harris og 

Graham (2003, s. 62) sier om funksjonen til visse ord. Ikke alle ord kan knyttes til semantikk, 

(betydning) som for eksempel preposisjoner og hjelpeverb. For elever som strever med lesing 

og innlæring av nye ord kan dette ha betydning. I møte med et nytt språk hvor de ikke kan 

koble på semantikken, for eksempel hjelpeverb i engelsk, kan det være vanskelig å forstå og 

koble bruken av dem. De får da problemer med syntaks i språket, og strever med å skrive 

setninger.  

 

Kriterie 6 for en dysleksivennlig skole sier at skolen skal ha prosedyrer for å sette inn 

passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen. Hvilke prosedyrer 

skolen har i forhold til dette går i retningen av at det ikke finnes tydelige rutiner. Det kan 

være rutiner eksisterer, men informantene har liten kjennskap til dem. Tiltak lærerne ofte gjør 

baserer seg på å korte ned- og gi enklere lærestoff. Dette uttrykker elevene at de ikke synes er 

greit, og det er forståelig. Dersom noen gir deg en oppgave som er langt under det du faktisk 

kan klare, er det ikke styrkende for verken motivasjon eller selvtillit. Elevene viser til at de 

heller vil tilegne seg lærestoffet på alternative måter enn å bare sitte med nesen i læreboka 

eller få ekstra tid. Ressurslærere ved skolen vil nok gjøre mer passende tiltak for elever som 

ligger etter. Lyster (2014) beskriver det godt med å si at en god pedagogisk ivaretakelse, kan 

være svært avgjørende for hvor alvorlige problemene blir. Med et tilbakeblikk på eleven som 

ble sett på som bråkmaker i hele åttende klasse, kan man trekke disse trådene sammen. Dette 

var rollen eleven tok på seg, kranglet og diskuterte med lærerne og motivasjonen var på bunn. 
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Funnene tilsier at ingen av lærerne eleven hadde i åttende klasse satte inn passende tiltak for 

eleven. Når det først viste seg at eleven strevde veldig med staving og skriving, ble utredet og 

fikk diagnosen, da snudde situasjonen helt. Man kan forestille seg hvordan skolehverdagen 

for denne eleven ville blitt uten en god pedagogisk iaktakelse.  

 

Alle informantene ser ut til å ha god kjennskap til at dyslektikere lærer bedre ved en muntlig 

tilnærming til lærestoffet, og elevene har gode opplevelser tilknyttet muntlighet og variasjon 

fra lærerens side. McArthurs (referert i Elliott & Grigorenko, 2015) studier av auditive 

undervisningsprogrammer viste å øke prestasjonene til lesesvake, noe som underbygger 

måten elevene sier de lærer best på. Auditive og visuelle arbeidsmåter støtter elevene godt, 

og lærerne benytter seg av det i undervisningen med dyslektikere og i klasserommet. Men vi 

må også se på det faktum at Solem (2015, s. 128) nevner kriteriet om tilrettelegging som 

kritisk. All innsats nedlagt i prosessene frem til tiltak, vil ikke ha noe betydning dersom 

elevene som strever ikke får den hjelpen de har behov for. Funnene rundt tiltak ved denne 

skolen bærer preg av en sterk vilje til å gjøre det som er riktig for eleven, men på den andre 

siden så faller det hele litt på den manglende kompetansen til lærerne. Den er ikke godt nok 

utbredt i hele kollegiet, og elever med forskjellige lærere vil nok oppleve at lærere gjør ulikt.  

 

Negativt ladede ord som vansker, svakheter og hemninger er ord som skal være fraværende i 

en dysleksivennlig skole Solem (2015). Ordene beskriver hva vi ikke er så gode til og det å 

være annerledes. Funnene viser at noen av informantene kaller elever svake. Man blir 

nysgjerrig på hva de legger i det ordet. Er det snakk om elever med evner og ferdigheter 

under gjennomsnittet? Er det snakk om elever som får lave karakterer? Er det snakk om de 

urolige eller de som mangler motivasjon? Alle elever har gode kvaliteter og gode sider, det er 

her fokuset må ligge, ikke på om eleven er sterk eller svak. Det kommer også helt an på hva 

man måler- og i forhold til hva. Solem (2015, s. 72) skriver at det er avgjørende at lærerne 

bidrar til mestringsopplevelser, og når fokuset er på at man er svak, er det ekstra viktig å 

bygge opp motivasjon og bygge elevene opp.  

 

Lærerne hjelper elevene å sette egne mål og ord på deres egen læringsprosess gjennom 

vurdering for læring. Skolen kan dokumentere gode rutiner på elevsamtaler og arbeid med 

det psykososiale miljøet. Derimot var et ord merkbart fraværende hos lærerne, i alle delene 

og i helheten av analysen, og det var ordet mestring. En mulig tolkning ved å ha vekslet 

mellom å se på delene av dataene og det helhetlige bildet, er at mye av lærernes fokus var 
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konsentrert om hva de ikke gjorde og hvor de ikke strakk til. De glemte kanskje å fortelle om 

erfaringer med elevenes mestringsopplevelser, hvor de hadde gjort god tilpasning og 

tilrettelegging? En holdning som dysleksivennlige skoler skal fremme, er at hver enkelt elev 

skal være i stand til å mestre og oppnå sine mål. Dette skal ikke bare være en ressurslærer 

eller spesialpedagogens ansvar, men hele personalets. Det kan være at når lærerne er så 

usikre på om de gjør en god nok jobb, at de ikke har troen på at elevene har gode 

mestringsopplevelser. Elevene selv forteller om flere positive mestringsopplevelser, og hva 

som skal til for at de skal ha mestring. Funnene viser at elevene er positive til å oppnå mål og 

de erfarer ofte at de mestrer.  

 

Med kunnskapen vi har om dysleksi og kartlegging i dag, så skulle man tro at alle elever med 

dysleksi oppdages i skolen, men mange gjør ikke det. Eksempelet fra Sandefjord 

videregående skole med oppdagelse av førti nye elever med spesifikke vansker hvert år, er et 

klart bilde på dette. Målet for Dysleksi Norge er at de dysleksivennlige skolene skal være 

ekstra gode på å fange dem opp tidlig (Solem, 2015). Den ene eleven intervjuet i oppgaven, 

ble ikke "fanget opp" i åttende klasse. Denne skolen skal ha gode systemer for dette, men 

funnene viser svikt i felles systemer, rutiner og systematisk kartlegging. Men på den andre 

siden var skolen ganske nylig blitt sertifisert på den tiden, og de hadde ikke alt på plass. 

Dysleksi Norge krever ikke at man oppfyller alle kriteriene for å bli sertifisert, men man må 

ha mange av elementene godt innarbeidet allerede og på god vei med de andre kriteriene.  Et 

annet perspektiv man derimot kan gruble over, er komorbide vansker. Rose- rapporten (2009, 

s. 30) trekker frem at dyslektikere kan ha komorbide vansker eller ikke. Bele (2008) sier at 

dyslektikere ofte har komorbide vansker. Det kan hende elevene strever med organisering, 

språket og konsentrasjonsvansker. Den aktuelle eleven i oppgaven, som ble oppdaget sent, 

har også konsentrasjonsvansker. Om konsentrasjonsvanskene, og eventuelt også etter hvert 

den utagerende oppførselen, overskygget dyspraksien fra å bli oppdaget, kan være en årsak i 

dette tilfellet. 

 

En "kultur" for kartlegging er tilstede i kollegiet. Men spørsmålet er om alle gjør denne 

kartleggingen? Og i hvilken grad? Et godt fungerende system vil kunne fange opp om alle 

utfører kartleggingen de skal, registrerer og følger opp resultater på en god og hensiktsmessig 

måte. Informantene erfarer at det er svikt i registreringen av resultater fra tester. Dette er 

svært sårbart i oppfølgingen av elever. Når det ikke foreligger en oversikt over kartlegginger 

som er gjort, er det sårbart med tanke på lærerbytter og nye ansatte, som vil mangle viktig 
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informasjon om eleven. Funnene viser fravær av et felles og komplett system på hvilken 

kartlegging og hvilke verktøy de bruker. Fordi det gjøres forskjellig i fag, av lærere og på 

klassetrinn, har lærerne mest sannsynlig stor frihet til å velge verktøy de anser som gode. 

Dette kan anses som både positivt og negativt. Positivt i den forstand at lærerne gis mulighet 

til å være oppdaterte på nye kartleggingsverktøy, og det er viktig. De kan "fremsnakke" 

verktøy de har god erfaring med, og de kan påvirke hverandre til å ikke være fastlåst på 

verktøy som kanskje er gamle og utdaterte. Det kan på den andre siden være negativt fordi 

kvalitetssikringen til kartleggingsverktøy de velger kan være lav. Det er ikke en forutsetning 

at et verktøy alltid måler det den skal gjøre.   

I tolkningen kom jeg frem til at lærene opplever at det er for mye kartlegging i begynnelsen 

av åttende klasse. Men en av lærerne ser ikke helt poenget med det heller, fordi elevene 

bringer med seg resultater fra kartlegging og prøver fra barneskolen. Det er en lærer som 

aldri har oppdaget elever med spesifikke vansker på ungdomsskolen. Å si at elever stort sett 

blir oppdaget i barneskolen, er et klart funn på at det mangler kunnskaper på området. Det er 

urovekkende, spesielt fordi denne skolen skal være gode til å fange opp elever. Her kan man 

ikke si annet en at det er behov for et skikkelig kompetanseløft for læreren.  

Det var interessant når prosessen kom til tolkning av før- og etter dysleksivennlig skole-

situasjonen. Ved å se på helheten var det noen forandringer, men i noen av delene tegnet 

lærerne et bilde av ingen endring. De uttrykte direkte at det var ingen forandringer med tanke 

på dysleksivennlig skole. Men det kan tyde på at de har hatt en endring i bevissthet rundt 

dysleksi. Lærerne er opptatt av å lytte til elevene, og høre på deres behov. De tilrettelegger 

det de kan innenfor gitte rammer, og ved usikkerhet henvender de seg til andre kollegaer. På 

den andre siden, når ikke alle lærere alltid vet hvem de skal spørre, hvem som har konkret 

spesialpedagogisk kompetanse, kan det sannsynligvis være vanskelig å få konkrete og riktige 

råd.  

 

Et interessant moment er hva som kan skille denne dysleksivennlige skolen fra en annen 

skole som ikke er det. Opplæringslova (1998) sier at vi skal tilpasse undervisningen til 

elevens evner og forutsetninger. Når man etter loven er pålagt å gi nødvendig tilpasset 

opplæring til alle elever, er det da nødvendig med en slik sertifisering? Når funnene tilsier at 

skolen fortsatt har en vei å gå, for å fylle 10-punkts kriterielisten til Dysleksi Norge, kan man 

undre seg over dette. På denne skolen burde det vært gjennomført et større løft for hele 
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personalet og elevene. Lærerne skulle delt mer av kunnskapene sine med resten av 

personalgruppen, alle burde fått muligheter for kompetanseheving og alle burde kjenne til 

planer og felles systemer. Lærerne i intervjuene påpeker selv svikt ved skolens 

dysleksivennlige praksis. Men det viser seg at viljen til å være mer dysleksivennlige er 

tilstede, og det lover godt. Bevisstheten deres rundt dysleksivennlighet tjener mest sannsynlig 

en hensikt, for selv uten opplæring og kurs, gjør de det de kan for elevene og elevene er 

fornøyde i stor grad. Ledelsens oppgave er å fremheve det gode arbeidet skolen og lærerne 

gjør, men også å ta tak i de områdene som har stagnert. Funnene tilsier at en ressursgruppe 

som har fått kursing, er i oppstartsfasen med å spre kunnskapene om dysleksi på skolen, og 

man får håpe at de får avsatt mer tid til å drive det dysleksivennlige arbeidet fremover.  
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5 Avslutning 
Strømninger i barnehage- og skolepolitikken de siste årene har hatt fokus på å fange opp barn 

som strever tidlig i løpet, og at man ikke skal vente med å melde fra til aktuelle instanser. 

Med en gang man mistenker at noe ikke er helt som det skal være, skal det meldes fra. Det 

kan være at barnet presterer lavere enn jevnaldrende, men uten at det er årsaker som skulle 

tilsi det. En tanke som slår meg i forhold til den dysleksivennlige ungdomsskolen, er at 

skolen ikke bør vente så lenge med å implementere felles systemer og rutiner. Når de for over 

tre år siden har begynt arbeidet, diskutert og lagt planer, så må de settes i verk med en gang. 

De bør heller ikke vente med kompetanseheving utenfra for hele personalgruppen, men heller 

bruke mer av kompetansen de allerede har, på intern opplæring. Funnene tilsier at det er 

lærere på skolen som har kompetanse om spesifikke lærevansker. Skolen bør ha mer fokus på 

en delingskultur av tiltak, tilrettelegging og metoder for dyslektikere. På den måten vil 

lærerne kunne utvide den dysleksivennlige verktøykassen som de savner i dag. Dysleksi 

Norge presiserer at skoler som blir godkjent har mange elementer på plass fra før, mens de 

må jobbe videre på andre områder. Derfor tenker jeg at en viktig del av å få prosesser i gang, 

er ikke å vente til det er nok tid, men heller begynne å sette av tid. Det dysleksivennlige 

arbeidet må prioriteres.  

 

Til tross for at to av lærerne som ble intervjuet var utrygge i møtet med dyslektikere, viste 

funnene hos elevene at elevgruppen er veldig fornøyde. Det helhetlige bildet elevene ved 

denne skolen tegnet, var positivt. De snakket godt om blant annet klasse- og skolemiljø, 

tilrettelegging i fag og relasjonen sin til lærere. De var fornøyd med skolegangen sin de tre 

årene de har gått der, og de opplevde at behovene deres stort sett ble sett og hørt. En kan 

derfor tolke det som en positivt fremtredende kvalitet ved skolen. Det en sertifisering mest 

sannsynligvis har ført med seg, er en høy bevissthet rundt dysleksivennlighet, og et stort 

fokus på å se eleven som et individ.  

 

Det å undersøke en dysleksivennlig skole har vært lærerikt. Hvert år blir stadig flere skoler 

sertifisert, og det å evaluere deres praksis er viktig for kvaliteten. Grønmo (2017) sier at 

kvalitative data ofte vil ha høyere kvalitet etter desto flere innfallsvinkler som brukes til å 

belyse de samme fenomenene. Jeg håper at andre også vil rette blikket mot dysleksivennlige 

skoler og deres praksis, både for å finne tegn til arbeidet som er bra og det som kan forbedres. 

Å lære av andres praksis er nyttig, og man kan utvikle sin egen, ved å studere hva andre gjør.  
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Solem (2015, s.109) skriver at Dysleksi Norge skal få til en form for systematisk revisjon av 

skolene i årene som kommer. Det håper jeg blir en realitet. På den måten kan vi være sikre på 

at disse skolene opprettholder arbeidet med å innføre dysleksivennlighet, og ikke lar andre 

prosjekter i skolen stjele oppmerksomhet. Å stille med nok kompetanse om dysleksi, 

dyskalkuli og lese- skrivevansker generelt, er avgjørende for å oppdage og gjøre en forskjell 

for disse elevene. Skolen i denne oppgaven trenger mest sannsynlig at noen skyver dem inn i 

sporet igjen, og løfter planer og grunnarbeidet de har gjort tidligere opp og frem i lyset. Det 

kan være denne ressursgruppen de har startet opp, eller det kan være noen utenfor skolens 

organisasjon. Skolen bør også få mer oppfølging fra Dysleksi Norge. Uten oppfølging kan 

fokuset raskt flyttes over til andre områder i en travel skolehverdag.  
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Vedlegg 1: Meldeplikttest NSD 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 

Samtykke om deltakelse i forskningsprosjektet "Lærere og elevers opplevelse av 

Dysleksivennlig skole" 

Bakgrunn og formål 
Formålet med studien er å undersøke lærere og elevers egne opplevelser og erfaringer 
med å tilhøre en Dysleksivennlig skole. Jeg ønsker å finne ut hvordan lærerne jobber  
i praksis og hvilken kompetanseheving de har fått. Jeg ønsker også å forske på hvilke tilbud 
elevene får av blant annet tilrettelegging, tilpasning og hjelpemidler. Prosjektet er en 
masteroppgave ved Universitetet i Oslo. 
 
Utvalget som er trukket ut til intervju er lærere som underviser i minst ett skriftlig fag på 
ungdomsskolen, og har en-eller flere elever i sin klasse med dysleksi. Utvalget har arbeidet 
ved den skolen før- og etter den ble sertifisert som dysleksivennlig. Utvalget består også av 
elever på 10.trinn som har dysleksi. Elevene har fylt 15 år, og kan gi sitt eget samtykke om å 
delta. Du forespørres om å delta da du fyller disse kriteriene. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse innebærer å bli intervjuet. Intervjuet vil ta ca. en time, og det vil bli gjort opptak 
av samtalen. Spørsmålene vil omhandle motivasjon, mestring, tilrettelegging, hjelpemidler, 
trivsel og læringsmiljø, læringsprosessen o.l. 
 
Hva skjer med informasjonen du gir?  
All informasjon du gir i intervjuet vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være 
intervjueren som vil ha tilgang til opptak av samtalen. Opptaket lagres på en privat enhet. Det 
skriftlige resultatet av intervjuet skal analyseres og bearbeides. Analysen vil publiseres i 
masteroppgaven. Deltakeren vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. Prosjektet skal etter 
planen avsluttes 01.06.2018, og da vil opptaket av samtalen slettes.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i intervjuet, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du ønsker å delta, gir du ditt samtykke på dette skjema. Har du videre 
spørsmål til studien, ta kontakt med student Marisa Ravn, mobil 45865551 eller veileder ved 
UiO Hilde R. Straume, telefon 22856730. Studenten har tatt meldeplikttest hos 
Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS, og funnet 
"ikke meldepliktig." 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 



		 87	

Vedlegg 3: Intervjuguide lærere 
	

Intervjuguide	til	lærere	i	dysleksivennlig	skole	
	
Innledning	

• Forklare	hensikten	med	intervjuet	
• Antyde	hva	jeg	er	interessert	i	å	få	vite	noe	om	

	
Om	anonymitetsbeskyttelse	

• Ingen	vil	bli	gjenkjent	
• Ingen	vil	få	lytte	til	opptak,	kun	intervjueren	selv	

	
Skolens	systemer	for	å	fange	opp	
	

1. Kan	du	fortelle	litt	om	skolens	systemer	for	å	sikre	at	de	som	har	utfordringer	når	det	
gjelder	utvikling	av	lese-	og	skriveferdigheter	raskt	blir	fanget	opp.	

2. I	hvilken	grad	vil	du	si	at	du	har	kompetanse	for	å	avdekke	disse	elevene?	(Liten	grad:	
hvem	hjelper	i	så	fall,	høy	grad:	tenker	du	at	andre	lærere	er	som	deg?)	

3. Føler	du	deg	trygg	på	å	igangsette	tiltak	som	fungerer?	
															-	Er	det	personer	med	høy	kompetanse	du	i	så	fall	kan	støtte	deg	til?	
	
Lesing	
Leseflyt	:	Leseflyt	defineres	som	evnen	til	å	lese	en	tekst	hurtig	og	riktig,	og	med	god	prosodi(setningemelodi,	
trykk	rigtige	steder).	Leseflyt	er	en	ferdighet	som	eleven	gradvis	tilegner	seg,	ved	mye	lesetrening.		
	

1. Trener/øver	dere	ofte	på	det	i	norsk/engelskfaget?	De	med	dysleksi	også?	
	
Leseforståelse	
	

1. Kan	du	fortelle	litt	om	hvordan	du	underviser	elevene	i	det	å	lese	(strategier)?		
2. Gir	du	ofte	råd	om	hvordan	elevene	skal	angripe	tekster?	Eksempler?	(Altså	

kontinuerlig)	
3. Hvordan	velger	du	ut	tekster	til	undervisningen?	Hva	vektlegger?	
4. I	forhold	til	å	ha	oversikt	over	elevene,	kartlegge	interesser	og	faglige	forutsetninger,	

og	gi	dem	utfordringer	som	de	kan	mestre.	I	hvilken	grad	føler	du	at	du	får	til	det?	
Hva	kan	være	utfordrende	med	det?	

	
Kartlegging	

1. Kan	du	fortelle	om	de	rutinene	du	har	for	å	kartlegge	elevene?	
(når	kartlegges	det,	hvilke	former	for,	hvordan	følge	opp	resultater,	tar	på	nytt	for	å	kontrollere?)	

2. Kjenner	du	til	om	skolen	har	felles	systemer	som	sikrer	kartlegging?	(lik	praksis)	
Beskriv.	
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Hjelpemidler	(IKT)	

1. Kan	du	beskrive	hva	elever	med	lese-skrivevansker	får	tilbud	om	av	hjelpemidler?	
2. Har	du	selv	fått	god	opplæring	i	å	bruke	hjelpemidlene?	Føler	du	deg	trygg	på	bruken	

av	hjelpemidlene?	
3. Har	du	noen	tanker	om	elevenes	bruk	av	hjelpemidlene?	

(Føler	du	at	elevene	mestrer	det?	Bruker	det?	Får	de	god	opplæring?	Hvem	gir	opplæring)	
	
Skolen	sitter	med	kompetanse	på	hvilke	muligheter	IKT	kan	gi,	både	når	det	gjelder	
kompensering	og	som	lese-	og	skrivestøtte.	
	

4. IKT-hjelpemidler	kan	brukes	både	som	kompensering	og	som	lese-	og	skrivestøtte.	
Føler	du	at	skolen	sitter	på	kompetanse	om	hvilke	muligheter	hjelpemidlene	kan	gi?	
Fortell.		

	
	
Tilrettelegging	

1. Kan	du	fortelle	om	hvordan	du	tilrettelegger	for	elever	med	lese-skrivevansker?	

Metoder	
Mener:	Metoder	som	sikrer	forståelse.	
Gode	lese-	og	læringsstrategier.	
Gode	rutiner	for	vurdering	for	læring.	
Bruke	flere	sansekanaler	i	undervisningen,	jfr.	læringsstiler.	
God	struktur	i	all	undervisning.	

1. Kan	du	beskrive/fortelle	om	metoder	du	tar	i	bruk	i	undervisningssammenheng	som	
du	tenker	er	viktige	for	å	sikre	forståelse	for	elever	med	lese-skrivevansker.	

2. I	hvilken	grad	er	du	bevisst	i	det	daglige	arbeidet	rundt	metodebruken	din?	
3. Deler	dere/diskuterer	gode	metoder	på	skolen?	(hvilken	sammenheng,	rutiner)	
4. Kan	du	beskrive	og	fortelle	om	hva	du	gjør	for	å	motivere	elevene	til	å	lære?	
5. Når	føler	du	elevene	blir	engasjert?	Hva	gjør	du	i	de	timene?	

Vurdering	

1. Kan	du	fortelle	om	hvilke	former	for	vurdering	du	tar	i	bruk	i	norsk/engelskfaget?	
2. Vil	du	si	at	du	har	hatt	en	endring	av	vurderingspraksis	siden	skolen	ble	

dysleksivennlig?	På	hvilke	måter	i	så	fall?	
3. Får	elever	med	lese-skrivevansker	mulighet	til	å	vise	kunnskapene	sine	på	ulike		

måter?	
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Trivsel/læringsmiljø/mobbing	
1.	Hva	gjør	du	i	klassen	for	å	skape	et	godt	læringsmiljø?	(For	at	dere	skal	trives	og	lære)	
2.	Kjenner	du	til	noen	tiltak	skolen	har	gjort	for	å	få	et	godt	miljø	blant	elevene?	
4.	Opplever	du	at	det	skjer	mobbing	på	skolen	?	I	så	fall	hvordan?	
6.	kan	du	fortelle	litt	om	elevsamtaler	(Hvor	ofte,	nyttige?	På	hvilken	måte?)	
7.	I	forhold	til	foreldre	med	lese-skrivevansker;	i	hvilken	grad	og	på	hvilke	måter	er	de	
deltakende	i	elvenenes	opplæring?	Fortell.	
	

Kompetanseheving/kunnskap	

1. I	hvilken	grad	vil	du	si	at	du	har	kunnskap	om	dysleksi,	dyskalkuli	og	spesifikke	
språkvansker	(SSV)	

2. Vet	du	hva	som	er	best	for	den	enkelte	elev	med	de	ulike	vanskene?	
-	har	du	personer	med	kompetanse	du	kan	henvede	deg	til,	få	hjelp	hvis	du	ikke	vet?	

3. Skolen	ble	dysleksivennlig	i	2015.	Kan	du	fortelle	om	og	beskrive	det	du	vært	med	på		
av	kompetanseheving	på	området	lese-skrivevansker?		

4. Får	lærerne	tilbud	om	å	være	med	på	kompetanseheving	som	er	relatert	til	
dysleksivennlig	skole?	(hva	gjør	dere	med	kunnskapen?)	

5. Hva	er	din	opplevelse	av	tilbud	av	kompetansehevning	på	området?		

Kan	du	kommentere	følgende	utsagn:	
	
"Skolen	har	planer	som	sikrer	kompetanseheving	av	lærerne	på	områdene:	lese-	og	
skrivevansker	og	IKT-hjelpemidler"	
	
	
Kan	du	kommentere	følgende	utsagn:	(er	fra	kriteriene)	

"Skoleledelsen	og	lærerne	har	drøftet	hva	skolen	kan	gjøre	for	elever	med	lese-	og	
skrivevansker	og	har	besluttet	at	skolen	har	som	målsetting	å	være	en	dysleksivennlig	
skole."	

	
Før/etter	situasjon	
1.	Opplever	du	at	din	praksis	har	endret	seg	etter	at	skolen	ble	sertifisert	som	
dysleksivennlig?	Kan	du	si	noe/beskrive	om	hvordan?	
(f.	eks	bevissthet	rundt	elever,	type	vanske,	tilrettelegging,	i	undervisning,	i	vurdering)	
	
2.	Kan	du	si	noe	om	på	hvilke	måter	du	tenker	at	skolen	er	dysleksivennlig?	
3.	Er	det	noen	områder	hvor	du	tenker	at	skolen	kanskje	ikke	er	så	dysleksivennlig?	
4.	Det	er	omtrent	tre	år	siden	skolen	ble	dysleksivennlig,	vil	du	si	at	det	er	en	god	skole	for	
de	med	dysleksi?	Hvorfor/hvorfor	ikke?	Hva	kunne	vært	bedre?	
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Til	slutt:	er	det	noe	du	vil	legge	til?	Noe	du	føler	du	ikke	fikk	fortalt?	
	
Avslutningsspørsmål	

• Ønsker	du	å	lytte	på	opptaket?	
• Noe	du	vil	jeg	skal	slette?	
• Var	det	noen	spørsmål	som	var	vanskelige	eller	ubehagelige,	som	jeg	ikke	burde	

stille?	
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Vedlegg 4: Intervjuguide elever 
Intervjuguide	til	elever	med	dysleksi	i	Dysleksivennlig	skole	
	
Innledning	

• Forklare	hensikten	med	intervjuet	
• Antyde	hva	jeg	er	interessert	i	å	få	vite	noe	om	

	
Om	anonymitetsbeskyttelse	

• Ingen	vil	bli	gjenkjent	
• Ingen	vil	få	lytte	til	opptak,	kun	intervjueren	selv	

	
Om	selve	intervjusituasjonen	

• Fortelle	at	det	er	helt	greit	med	pauser	underveis/tenkepause	
• Helt	greit	hvis	eleven	ikke	vil/klarer	å	svare	på	enkelte	spørsmål	
• Kom	med	eksempler	fra	det	du	har	opplevd/erfart	
• Fortell	og	beskriv	utfyllende	der	du	kan	
• Er	det	ord/begreper	du	ikke	kjenner,	ikke	vær	redd	for	å	spørre	

	
Åpningsspørsmål	

1. Hvilken	klasse	gikk	du	i	når	du	fikk	vite	at	du	hadde	dysleksi?	(hvor	gammel	var	
du)	

2. Mange	sier	at	overgangen	til	ungdomsskolen	kan	være	vanskelig	og	utfordrende.	
Hvordan	var	det	for	deg?	Husker	du	den	første	tiden	på	ungdomsskolen?	

3. Opplevde	du	at	det	var	strevsomt	å	ha	dysleksi	når	det	plutselig	var	karakterer,	
mange	nye	fag	og	nye	lærere?	På	hvilken	måte?	

	
Lesing	

• Lesestrategier/hvordan	angripe	tekst	(skumlesing,	bison,	kan	fra	før,	underveis	sjekke	hva	fått	
med	seg,	stille	spørsmål	o.l.)	

• Lese	for	å	forstå/lære	
	

5. Er	du	glad	i	å	lese?	Hva	leser	du	på	fritiden?	
6. Er	det	noe	spesifikt	du	strever	med	når	det	kommer	til	lesing?	Kan	du	fortelle	litt	

om	hva	synes	du	er	utfordrende/vanskelig?	
7. Kan	du	noe	om	forskjellige	lesestrategier?		
8. Når	du	skal	lese	en	tekst,	bruker	du	noen	spesiell	strategi?	
9. Gir	lærerne	deg	råd	om	hvordan	du	skal	angripe	tekster?	Spør	du	selv	om	råd?	
10. Hvilke(n)	lesestrategi	synes	du	fungerer	best	for	deg?	
11. Hvis	en	tekst	er	lang	eller	strevsom	å	lese,	kan	du	få	den	opplest?	Eller	skannet	

inn	og	så	opplest?	
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Deltakelse	i	læringsprosessen	
• Klare	mål	for	hva	som	skal	læres,	og	hvorfor	det	skal	læres		
• Egen	deltakelse	i		læringsprosessen	
• Støtte	fra	lærere	og	fra	andre	elever	

1. Når	dere	skal	begynne	med	et	nytt	tema,	f.	eks.	i	norsk/samfunnsfag,	får	du	
tydelige	mål	for	hva	som	skal	læres?	

2. Får	du	egne	mål	eller	har	du	samme	som	resten	av	klassen?		
3. Vet	du	hvorfor	du	skal	lære	det	som	står	i	målene?	Snakker	du	med	læreren	om	

det?	
4. Hva	med	andre	fag?	(er	det	samme	der	eller	ulikt)	
5. Kan	du	si	noe	om	på	hvilken	måte	du	deltar	i	egen	læring?	Er	du	med	på	f.eks.	å	

forme	mål,	eller	vurdere	deg	selv	underveis/til	slutt?	
6. I	timene,	samarbeider	du	med	andre	elever?	
7. Er	det	positivt	eller	negativt?	På	hvilken	måte?	

	
Motivasjon/mestring	

• Selvoppfatning,	det	vil	blant	annet	si	tro	på̊	å	lykkes	eller	angst	for	å	mislykkes		
• Personlige	erfaringer	og	kunnskaper		

1. Er	du	noen	ganger	bekymret/redd	for	å	ikke	klare	oppgaver	på	skolen	eller	
lekser?	
		-	I	så	fall,	hva	gjør	du	da?	Kan	du	snakke	med	læreren	din	om	det?	foreldre?	
		-	gjør	læreren/foreldre	noe	med	det?	

	
2. Vil	du	si	at	du	er	motivert	for	å	lære	og	gå	på	skolen?	
3. Hvorfor/hvorfor	ikke?	
4. Kan	du	beskrive/fortelle	hva	som	gjør	deg	motivert	for	å	lære?	
5. Husker	du	en	time	der	du	ble	skikkelig	motivert	for	å	delta/jobbe/lære?	Fortell.	
6. Er	det	timer	eller	fag	hvor	du	føler	du	ikke	har	mestring?	At	du	ikke	klarer	å	

henge	med?	Beskriv.	
7. Hva	skal	til	for	at	du	føler	at	du	virkelig	mestrer	noe/klarer	det	det	faglige?	(alt	

riktig?	Høy	karakter?	positiv	tilbakemelding?	forståelse?	samarbeid?)	
8. Føler	du	at	du	får	utfordringer	som	er	oppnåelige	for	deg?		
9. Forventer	lærerne	at	du	skal	mestre	og	oppnå	gode	resultater?	

	
Engasjement	

1. Vil	du	si	at	du	er	engasjert	i	timene?	
2. Er	det	grunner	til	hvorfor/hvorfor	ikke?	
3. Kan	du	fortelle	om	en	time	som	engasjerte	deg	skikkelig?	Hva	gjorde	

læreren/hva	var	spesielt	bra	timen?	
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Tilpasning/tilrettelegging	
• Prøver,	lekser,	oppgaver	på	skolen,	mål,	vurderingsformer	
• IKT,	hjelpeprogrammer,	lydbøker/smartbøker	

	
1. Kan	du	si	noe	om	hva	slags	du	får	tilrettelegging	på	skolen?		
2. Føler	du	at	det	likt	(lik	praksis)	med	tilrettelegging	i	alle	timer	og	i	alle	fag,	med	

alle	lærere?		
3. På	prøver	og	tentamener;	får	du	muligheten	til	å	vise	evnene	dine	på	andre	

måter	enn	de	andre	elevene?	(gjennom	bruk	av	hjelpemidler,	opplesing	av	tekst	
o.l.	)	

4. Får	du	lengre	tid?	
5. Opplever	du	at	tilretteleggingen	tilpasses	dine	behov?		
6. Lages	det	avtaler	om	hvordan	dette	skal	være	sammen	med	dine	foresatte?		
7. Har	du	fått	informasjon	om	fritak	i	sidemål	(nynorsk),	og	fritak	i	andre	fag?	

(konsekvensen	av	det)	
8. Har	du	fritak	for	vurdering	i	noen	fag?	

	
	
Hjelpemidler	

1. Hvilke	hjelpemidler	har	du	tilgang	på	i	undervisningen?	
2. Hvilke	hjelpemidler	har	du	tilgang	på	hjemme?	
3. Har	du	fått	god	opplæring	i	å	bruke	hjelpemidlene?	Av	hvem?	
4. I	hvilken	grad	tar	du	hjelpemidlene	i	bruk?	(hvorfor/hvorfor	ikke)	
5. Synes	du	de	nyttige/unyttige	å	bruke	og	på	hvilken	måte?	

	
	
Metoder	

• Innarbeidet	effektive	dysleksivennlige	metoder.	Med	dysleksivennlige	metoder	mener	vi:	
Metoder	som	sikrer	forståelse,	gode	lese-	og	læringsstrategier,	gode	rutiner	for	vurdering	for	
læring,	bruke	flere	sansekanaler	i	undervisningen,	jfr.	læringsstiler,	god	struktur	i	all	
undervisning,	gode	lekseplaner/avtaler	med	foreldrene.	

	
1. Hvordan	opplever	du	at	lærerne	har	struktur	(orden)	i	det	som	undervises?	
2. Hvordan	passer	leksene	dine	sammen	med	det	som	arbeides	med	i	timene?	

Eksempler?	
3. Føler	du	at	dere	bruker	flere	sansekanaler	i	læringen?	(hørsel,	syn,	følelse	o.l)	I	

så	fall	hvordan?	
4. Når	du	får	vurdering	på	arbeidet	ditt,	føler	du	at	lærer	du	av	det?	Får	du	vite	hva	

som	er	bra	(hva	du	fikk	til)	og	hva	du	må	jobbe	videre	med?	
5. Opplever	du	at	de	vurderingene	du	får	er	nyttige?	Hvordan/hvorfor	ikke?	
6. Er	det	likt	i	alle	fag?	Eller	annerledes?	Fortell.	
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Trivsel/læringsmiljø/mobbing	
1.	Hva	gjør	dere	i	klassen	eller	på	skolen	for	å	skape	et	godt	læringsmiljø?	(For	at	dere	
skal	trives	og	lære)	
2.	Kjenner	du	til	noen	kampanjer	eller	tiltak	skolen	har	gjort	for	å	få	et	godt	miljø	blant	
elevene?	
3.	Har	du	opplevd	å	bli	mobbet	eller	sett	andre	bli	mobbet?	Hvordan?	I	så	fall,	ble	det	
gjort	noe	med	det?	
4.	Opplever	du	at	lærere	og	skolen	forstår	deg	og	dine	behov?	
5.	Føler	du	deg	respektert	av	medelever	og	de	ansatte	på	skolen?	
6.	Hvor	ofte	har	du	elevsamtale	med	kontaktlæreren	din?	Føler	du	at	samtalene	er	
nyttige?	På	hvilken	måte?	
	
	
Dysleksivennlig	skole	
Skolen	du	går	på	er	godkjent	som	"dysleksivennlig"	og	har	fått	tittelen	Dysleksivennlig	
skole	(dvs.	positiv,	imøtekommende,	tilrettelegger	for	elever	med	dysleksi).	
1.	Hva	er	dine	tanker	om	det?		
2.	Kan	du	si	noe	om	på	hvilke	måter	du	tenker	at	skolen	er	dysleksivennlig?	
3.	Er	det	noen	områder	hvor	du	tenker	at	skolen	kanskje	ikke	er	så	dysleksivennlig?	
4.	Du	har	gått	på	denne	skolen	i	snart	tre	år	nå,	vil	du	si	at	det	er	en	god	skole	for	de	med	
dysleksi?	Hvorfor/hvorfor	ikke?	Hva	kunne	vært	bedre?	
	
	
Avslutningsspørsmål	
	
Hvilke	råd	har	du	til	lærere	som	har	elever	med	dysleksi	i	sin	klasse?	
	

• Ønsker	du	å	lytte	på	opptaket?	
• Noe	du	vil	jeg	skal	slette?	
• Var	det	noen	spørsmål	som	var	vanskelige	eller	ubehagelige,	som	jeg	ikke	burde	

stille?	
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Vedlegg 5: Kategorisering/koding av data 
 

 

Kategorisering/koding 

(Sentralt tema) 

Uttalelser i intervju 

(Naturlig enhet) 

 
 

 

Inspektør har hovedansvar med registrering av 

elevers profil når de kommer på ungdomsskolen. 

 

Kartlegger alle i starten av 8. klasse. 

 

Alle kjenner ikke til fast system eller rutine. 

 

 

 

Opplevelse av at det testes nok. 

 

 

 

Mener elever med spesifikke vansker blir 

oppdaget på barneskolen. 

Om skolens systemer for å sikre at de som har 
utfordringer med lese- skrivevansker  blir raskt 
fanget opp. 
 
1: En av inspektørene har hovedansvaret for å 
registrere de fra barneskolen, i overgangen 7. til 8. 
klasse, da har vi en oversikt i fra barneskolen..vi er jo 
veldig "på" i starten av 8. klasse med å registrere og 
kartlegge klassene. 

2: Jeg veit faktisk ikke om skolen har et fast system 
eller fast rutine.. Hvis det er skikkelig alvorlig så 
melder vi jo inn, så snakker jeg med kontaktlærer-
partneren min. Så melder vi til ledelsen at her. 

3: ..vi har kontakt med barneskolene, når de er i 
overgangen fra 7. til 8., så får vi dokumentasjon på 
alle elevene. Når vi begynner med de i åttende, vi 
kartlegger de. De har jo testen fra sjuende, det de 
skårte..de hakke blitt så mye bedre i løpet av 
sommeren..jeg føler at vi har tatt dobbelt opp. 

3: ..det jeg tenker da, at når de er 13 år og har de 
dysleksi, så har de stort sett blitt oppdaga på 
barneskolen...så når de kommer til oss så er det ofte 
sånn "ja, han har dysleksi, han er sånn, hun er sånn.." 
Jeg har ikke oppdaga en som har dysleksi i 8. som 
ikke har hatt det fra barneskolen. 

 

Tar STAS, Carlsten, bruker skriveoppgaver for å 

avdekke og kartlegge elevene på 8.trinn. 

 
6-16 tas ved veldig lav skår i kartlegging. 

Knytter systemene direkte til kartlegging. 

1: Når de kommer til oss så er det STAS-testingen 
som skal avdekke flere eller alvoret av problemet, og 
så tar vi andre tester, lesetester, Carlsten og det blir 
avslørt i skriveoppgaver. Begrepstesten Språk 6-16 
den bruker du jo hvis det er noe du lurer på, hvis du 
ser at det har vært veldig lav skåring i STAS eller "her 
er det noe som ikke stemmer." 

3: Vi har tatt Nasjonale prøver i lesing og regning og 
så tok vi Kartleggern. I tillegg så har vi tatt STAS. 
Tror vi har tatt tre forskjellige tester. 

 

 

Alle må ta STAS, men ikke alle gjør det. 

 

I: Er dette skolens system? Er du pålagt til det, er det 
likt for alle? 

1: Det er meningen at det skal gjøres likt, STAS-
testen skal alle ta. Men jeg ser det er svikt, det er en 



	96	

Ikke pålagt å ta andre/flere tester. 

 

 

Lærerne kjenner ikke til felles system, "tror" eller 

har hørt om noe. 

helt klar beskjed på at STAS-testen skal tas, men jeg 
ser nå når jeg har vært inne i 9. klasse og det er noen 
som lurer på "trenger disse fritak, skal disse ha 
nynorsk?" og sånn, så finner jeg ikke noen STAS-
resultater fra 8. klasse.  

2: Jeg vet egentlig ikke noe om rutinene eller 
prosedyrene for å fange opp, det vet jeg faktisk ikke. 

3:.. jeg trur da, eller jeg har hørt det har blitt sagt at nå 
skal alle elevene ta STAS-test.  

 
 

Ulik oppfatning av egen kompetanse på å avdekke 

elever med vansker. 

 

Erfaring gjør deg tryggere. 

 

Konkret, direkte kompetanse er mangelfull. 

 

Norsklærerne er stoler på at de verktøyene de 

bruker vil fange opp elevene. 

I: I hvilken grad vil du si at du har kompetanse for å 

avdekke de elevene (med spesifikke vansker)? 

1: Jeg har mye kursing i lesing, veldig lang erfaring 
med å drive med det, men jeg er jo ikke 
spesialpedagog. Det å være en erfaren norsklærer, det 
er nyttig. Og jobbe systematisk er også nyttig, og det 
får du gjerne med erfaring. 

2: Jeg må være ærlig om at jeg har ikke konkret eller 
direkte kompetanse på det, det har jeg vel ikke....der 
er det er sikkert min mangel på kompetanse som slår 
inn. For når jeg møter skrivesvake elever og i lesing, 
så tenker jeg at det generelle lese-skrivevansker.  

3: Jeg føler at med de verktøyene, med de 
kartleggingsverktøyene så føler jeg at vi finner de 
(elevene).  

 
En lærer er trygg på tiltak, men tenker at andre 

læreres ikke er like bevisste på området. 

 

Har ikke reflektert særlig rundt tiltak, ikke møtt 

på "problemet." 

 

Utrykker utrygghet i forhold til å sette i gang 

tiltak. 

 

 

Hver time er ikke dysleksivennlig. 

 

Gir elevene noen tilbud, men de må være aktive og 

etterspørre selv.  

Føler du deg trygg på å sette i gang tiltak som 
fungerer? For elever med lese-skrivevansker? 
 
1: Ja. (Oppfølgingsspørsmål: tror du andre har 
samme kompetanse som deg?) Det varierer. Den 
bevisstheten er ikke lik opplever jeg. 

2: Jeg har vel egentlig ikke reflektert over det, så jeg 
vet ikke om jeg har møtt på problemet i stor nok grad. 
Jeg har ikke reflektert så mye rundt det, men hvis jeg 
skulle ha satt meg ned og fått en elev "han har kraftig 
dysleksi, du skal tilpasse undervisninga, da trur jeg 
ville ha vært utrygg. Det trur jeg. 

3: Nei, jeg føler meg ikke trygg på at hver time er 
dysleksivennlig. Min erfaring er at det blir ikke gjort 
så mye tiltak med de som har dysleksi, de får tilbud 
om Textpilot og de får tilbud om lydbok, det er 
tiltaket, som jeg har gjort.  Vi har lettleste bøker på 
noen ting, ofte må de være flinke til å spørre selv føler 
jeg. Nei, jeg føler meg ikke helt trygg. Det gjør jeg 
ikke. 

 

 
Kan få støtte av "dysleksilærere" i kollegiet. 

Er det noen med mer kompetanse som du vet at du 
kan støtte deg til? (hjelp til tiltak) 

2: Jeg har noen kollegaer i teamet som er 
dysleksilærere da, så jeg ville ha spurt dem rett og 
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Spør kollegaer. 

 

Vet ikke hvem som kan hjelpe med spesped. 

 

slett.  

3: Da spør jeg de rutinerte kollegaene mine. Hvis det 
er noe jeg lurer på, men når det gjelder spesped da vet 
jeg ikke hvem jeg skulle spurt.  

 

 
Øving på leseflyt burde vært prioritert mer. 

 

Høytlesing er viktig. 

 

Dysleksielever i lesegrupper, skaper trygghet ved 

lesing. Lese korte sekvenser. Være forberedt. 

 

Trener ikke nok på lesing. 

For lite tid i engelskfaget. 

 

Dysleksielever ofte lettleste bøker. 

 

Leser mye i norsken for seg selv, elevene har 

individuelle lesebøker. 

Tema om lesing/leseflyt (hva de gjør på området) 

1: Burde vært mer. Jeg vet at høytlesning er veldig 
viktig for å øve leseflyt. Jeg å ha dem ute i gruppe, at 
de er trygge på de de leser sammen med. De leser 
gjerne veldig korte biter, skal de lese lenger må de 
være forberedt på det.. 

2: Jeg føler ikke vi trener nok på det, det gjør jeg ikke. 
Lesing blir vel nedprioritert. I engelskfaget har vi to 
timer i uka, så tenker jeg en time til skriftlig og en 
time muntlig. Så det må jeg si at det prioriterer jeg 
lite. Eller det er for lite tid til å gjøre det, kan man jo 
si.   

3: : Vi leser bøker, har alltid en bok vi leser i. Ofte så 
har de med dysleksi lettlest, litt tynnere bøker. Sånn 
velger de ofte selv fordi de sliter med lesinga.Vi leser 
ganske mye i norsken. Det kan bare være "Nå leser vi 
i 20 minutter."  

 

 
Lærer elevene lesestrategier, mye i starten. 

 

Burde gjort det mer. 

 

BISON-overblikk, nærlesing, punktlesing, 

skumlesing m.m. 

 

 

Fokuserer på verktøy for å hente ut innhold i 

tekster. 

 

 

Elever kan glemme å bruke det. 

Kan du si noe om hvordan du underviser elevene i 
det å lese? For eksempel strategier? Underviser du 
noe i det? 

1: Særlig i starten når de begynner. Først det med å 
først skaffe overblikk, skumme over, se på bilder, 
studere. BISON-prinsippet, hvor du får oversikt over 
det du skal lære. Så går vi mer inn på nærlesing og 
teknikker og bruke der etter hvert. Men det er hele 
tiden så mye du skal skumme over,..Vi lærer dem det, 
men de burde lært mer. Jeg syns at jeg burde hatt 
drevet mer på med det. 

2: Ja, men det går ikke på det å skulle lese og uttale 
riktig, det går på mer på ..what´s the topic sentence, 
hva er det som er tema i avsnittet eller i setningen. 
Verktøy for å hente ut innhold da, for å kunne svare 
på spørsmål.  

3: Se på overskriften, se på bildene, kan du noe om 
dette her fra før av.. Les starten, les slutten og så, når 
man skal skumlese, når skal man punktlese, når skal 
man nærlese. Så vi lærer jo de ulike strategiene, og så 
er jeg litt usikker på om de husker det. Det skjer nok, 
at mange glemmer at de har lært det, de glemmer å 
bruke det da. Det trur jeg skjer. 

 Gir du ofte råd om hvordan elevene skal angripe 
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Gir ofte råd spesielt til dyslektikere på hvordan 

angripe tekster. 
 

 
Gir ofte råd til hele klassen på hvordan angripe 

tekster. 

 

Støtter opp om "svake" elever, laget egen 

lesegruppe. 

 

 

Forbereder seg før lesing av tekst (bilder, 

overskrifter, hva handler det om..) 

tekster?  

1: Ja, særlig de som er dyslektikere. De gir jeg alltid 
eksempler, der begynner vi alltid. Det er en sånn 
oppvarmingsøvelse, da får de interessen for det de 
skal lese og mer forståelse og hva de trenger å lære og 
hvilke ord..begreper de burde få forklart.  

2: Ja, vi har jo noen runder med sånn..(vet ikke ordet 
for det).. i bøkene som er i engelsk så er det nivådelte 
spørsmål. Det har jeg snakka med dem om da, 
hvordan er spørsmålene delt opp "les spørsmålet og 
du vil gjenkjenne svaret i teksten," men ikke noe mer 
enn det. Det har jeg ikke gjort..  

3: Det er så veldig mange svake på 8. trinn nå. Veldig, 
mange svake så vi har laga eget lese- og regnekurs. Vi 
jobber med studieteknikk...prøver å lære de hvordan 
de skal angripe en tekst.  Hvis jeg begynner med noe 
nytt i samfunnsfag, så kan leksa være "bla gjennom 
kapitlet, se på overskriftene, hva tror du dette kapitlet 
handler om." 

 

 
Har oversikt over elevene, men det er utfordrende 

i store klasser. 

 

Har omtrent oversikt over nivået. 

 

Tror ingen lærere finleser rapportene om elevene, 

og har oversikt over absolutt "alt." 

 

 

 

Har oversikt over interesser, men kan ta feil også. 

Om oversikt over elevene (kartlegge, kjenne til 
interesser, faglig nivå og forutsetninger) 

1: Der er det vi aldri kommer i mål. Jeg er aldri helt 
fornøyd, det er den differensieringen som er så 
vanskelig, nå har jeg nesten tredve i klassen. Det å 
forberede og det å samtale rundt det vi skal lese, for 
og etterarbeidet, det blir veldig viktig for å inkludere 
flest mulig. Men har oversikt i stor grad. 

2: Jeg føler jo at jeg har en, en oversikt over nivået. 
Altså hvor den enkelte ligger sirka, grovt alle 
sammen. Forutsetningene før de kom til 
ungdomsskolen, det har jeg egentlig kanskje aldri hatt 
helt oversikt over. Det er ikke sånn at jeg setter meg 
inn i hver enkelt elev sine rapporter og finleser 
dem..det tror jeg ikke noen gjør.  

3: Ja, jeg føler ofte at bøkene de velger er jo ut i fra 
interessene, så hvis du låner en bok om Zlatan, så er 
du litt fotballinteressert. Jeg føler at jeg vet ganske 
godt hva alle elevene liker å lese, det kan jo være at 
man bommer. 

 
Første halvåret i 8.klasse er det mye kartlegging. 

 

Har vært dårlig opplyst om rutiner. Svikt. 

 

Skal registrere resultater i datasystemet, men ikke 

alle gjør det allikevel. 

 

Jobber for bedre rutiner i kartleggingsarbeidet. 

Om rutiner for kartlegging/er felles rutiner på plass? 

1: ..det jo dette første halvåret i åttende som er det 
store kartleggings..og for mye egentlig fordi elevene 
blir så lei, det er et dilemma..så jeg syns vi jobber for 
mye med ren kartlegging. Jeg ser det er svikt, det er 
en helt klar beskjed på at den STAS-testen skal tas, 
men jeg ser nå når jeg har vært inne i 9. klasse og det 
er noen som lurer på "trenger disse, skal disse ha 
nynorsk og sånn"..så finner ikke jeg noen STAS-
resultater fra 8. klasse. Så det er en svikt, det er helt 
klart. Der tror jeg vi må ha bedre rutiner, det driver vi 
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Bruker kartleggingsverktøy de har lisenser på. 

 

Lærerne tar i bruk ulike verktøy fordi lærere 

fremmer forskjellige kartleggingsverktøy. 

 

 

Andre gjør likt med kartlegging på klassetrinnet. 

 

Norsklærerne samarbeider godt. 

å jobber med nå da. 

2: Kartlegging foregår som regel på høsten, altså i 
starten av skoleåret og i tillegg bruker jeg litt 
Nasjonale prøver faktisk..de har blitt mye bedre. Vi  
prøver jo å bruke de verktøyene vi får lisenser til. Vi 
har brukt litt forskjellig..etter hvem som har fronta 
det. Noen lærere har fronta Kartlegger'n og andre har 
fronta andre kartleggingsverktøy. 

3: Altså vi kartlegger i starten av åttende trinn. Jeg sa 
litt sånn i stad da, jeg tror alle må ta den STAS-testen 
og alle må ta Nasjonale prøver. Det er vel det som er 
likt. Trinnene jeg har vært på, har alltid trinnet gjort 
likt. Norsklærerne møtes også, vi snakker om hvordan 
skal vi gjøre det, så gjør jo alle likt.. 

 

 
Tester/kartlegger eleven noen ganger på nytt for å 

se utviklingen. 

 

 

Følger ikke opp resultater godt. 

 

Lærer blander kartlegging med vurdering av 

tekster. 

 

 

Betegner elever som "svake" når de har mangler 

på ferdigheter i skrivingen. 

Hvordan de følger opp resultater av kartlegging, om 
de følger opp resultater. 

1: Jeg har opplevd å så ta akkurat samme teksten om 
igjen, bare for å se om det har skjedd noe.. veldig 
ålreit å ta testene og kunne si til eleven "i åttende så 
leste du sånn, men nå...." og særlig når det har gått 
riktig vei.  

2: Jeg har jo på en måte bare gjennomført 
kartleggingstestene, og så har jeg vært veldig dårlig 
på å fulgt det opp. Så min kartlegging er mere i det de 
skriver av tekst fordi at jeg bruker fargekoder. Jeg 
bruker tre, så har jeg en sånn rettenøkkel, altså et 
fargekodeskjema..Og så retter jeg i farger, og da ser 
jeg når jeg retter en tekst at for eksempel en svak elev 
har veldig mye gule feil som går på verbfeil. 

Gjør du noe for å kontrollere igjen i etterkant, om 
tiltakene har fungert? Tar du den samme testen 
igjen eller..noen ande tester? 

Lærer 3: Nei..gjør ikke det altså 
 

 
Hjelpemiddel/læremiddel elevene får: Textpilot, 

smartbøker i noen fag, lydbøker. 

 

Møter på problemer med læremidlene; dyre 

lisenser, nye smartbøker på nett, mens skolen 

benytter eldre bøker.  

 

 

 

Dysleksielever får lettleste versjoner, forenklet. 

Kan du beskrive hva elever med lese-skrivevansker 
får tilbud om av hjelpemidler/læremidler? 

1: De får Textpilot, et datarettskrivingsprogram for 
støtte, hjelp. Så får de smartbøker. Nå er det ikke helt 
på plass ser jeg i år fordi det som jeg trodde de hadde 
fått, som smartbøker, det viser seg å være lydbøker og 
det er noe annet.. og det er noe med lisenser og det er 
veldig dyrt, vi er jo i startfasen å være dysleksivennlig 
skole, men lydbøker har vi hatt i alle år. De 
smartbøkene er noe nytt. Men det skal liksom være 
smartbøker for dysleksielever. Smartbøker er det bare 
i noen få fag. Men de nye Kontekst-bøkene i 
smartbok, og vi bruker  de gamle, og så fungerer det 
jo ikke allikevel. Så akkurat det er ikke akkurat helt 
oppe og går. 

2: Vi har i engelsk lettlest versjon av tekstboka, det er 
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en forenkling tenker jeg..  

3: Textpilot og lydbok og lettlest hvis vi har det 
tilgjengelig. 

 
 

Merker seg at elevene ikke bruker 

skrivestøtteprogrammet de har (Textpilot) 

 

Elever har mange feil de kunne unngått. 

 

Programmet har ubehagelig syntetisk stemme. 

 

Elevene vil heller bli fort ferdig med oppgaven enn 

å bruke skrivestøtte. 

 

 

Lærerne har ikke helt oversikt over om/når de 

bruker det eller ikke. 

Tanker rundt elevenes bruk av 
læremidler/hjelpemidler. 

1: Det viser seg at elevene bruker det ikke helt..verken 
lydbøker eller smartbøker, i samme grad som 
forventet. Med smartbøker og lydbøker må du minne 
elevene på å bruke det. Av og til får jeg tekster inn 
som jeg ser at dette "her kan du umulig ha brukt 
Textpilot." Det er en syntetisk stemme som kan være 
slitsom å høre på.. Det tror jeg er litt for å bli fort 
ferdig også. 

2: Når jeg starta med den gruppa (dysleksigruppe i 
engelsk)så snakka jeg med læreren som hadde dem 
før meg og det var veldig lite bruk av Textpilot, og de 
var lite glad i Textpilot, så jeg forholdt meg lite til det. 

3: ..nå har jo han det hjemme da, han jeg har nå, så jeg 
har ikke sett hvordan han bruker det. Men, men det 
forrige elven min hun hadde det på sin pc. Det her var 
jo før alle fikk hver sin skole-pc. Hun hadde med seg 
sine egen pc på skolen med Textpilot, så hun brukte 
det når hu skreiv tekster og jobba med oppgaver og 
sånn. Så hun bare var veldig god på det. 

 

 

Har tidligere vært kurs i Textpilot for elevene. 

 

Hvordan det er med opplæring i år er usikkert. 

    

 

Vet ikke om elevene de har med dysleksi har fått 

opplæring. 

Har elevene fått opplæring i å bruke hjelpemidlene?  

1: Jeg vet ikke hvordan det har vært i år for 8. I fjor så 
fikk de opplæring i Textpilot. Da var det Textpilot-
kurs, først for oss lærere, og så med elever og lærere.  

2: Jeg veit bare at de som har dysleksi får det installert 
på pc'en sin..jeg har aldri vært borte i kursing eller 
hørt at elevene har hatt kursing i det.. 

3: Nei..jo kanskje, jeg er ikke helt sikker faktisk. Det 
veit jeg ikke. Jeg tror ikke hun var på noe kurs. Kan 
godt hende noen bare viste henne det sånn fort. 

 

Lærere mangler opplæring i Textpilot. 

Er ikke trygg på å bruke det. 

 

Flere lærere kan ikke Textpilot. 

Har du fått opplæring i å bruke hjelpemidlene? 

2: Nei, ingen opplæring. Jeg har bare testa det ut 
sjøl. Nei, det gjør jeg ikke (om kompetent bruker). 

3: Nei. Og da ingenting. Det er litt rart egentlig. Jeg 
kan ikke Textpilot liksom..jeg føler meg ikke 
kompetent. Jeg har aldri blitt lært opp til det. 

 

 
Mangelfull kompetanse på IT og hjelpemidler på 

arbeidsplassen. 

 

Sitter skolen på den kompetansen om hvilke 
muligheter de hjelpemidlene kan gi?  

1: Der tror jeg vi har mer å gå på, vi burde ha en IT-
ansvarlig som hadde full oversikt over alt av 
hjelpemidler. Nå har vi brukt mere av ressursene på å 
sette oss inn i et nytt program, OneNote og da 
forsvant denne biten. Nå ble det liksom fokusert på 
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Mistet fokus på grunn av overgang til nytt 

datasystem (OneNote). 

 

Få lærere har blitt opplært digitalt, i hjelpemidler 

eller læremidler. 

noe annet. 

2: Både og. Det vi bruker mest, for eksempel Word, 
føler jeg at det er begrenset. Jeg ser både på kollegaer 
og elever at det er en mangelfull kompetanse. De kan 
ikke bruke det ordentlig. Og det er et fantastisk 
redskap hvis du kan bruke det, men du må kunne 
bruke det. Og det er et program som brukes hver dag, 
så jeg synes det at det er for dårlig. Men på mange 
andre ting så føler jeg at det er bra kompetanse blant 
enkelte i personalet. 

3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror veldig få av oss 
lærere har blitt opplært i noe som helst, når det gjelder 
det, så nei, det tror jeg ikke. Jeg trur vi mangler mye 
kompetanse. 

 

Oppleves som vanskelig å tilrettelegge i 

klasserommet, tilrettelegger best i mindre grupper 

med elever. 

 

Mener trygghet til å lese får de ute i gruppe. 

 

Snakker seg gjennom tekster (muntlighet), bruker 

bilder, skriver kort, får mer hjelp/støtte i gruppe. 

 

 

Forenkling av lærestoffet, lettlest versjon.  

 

Bruke lydfiler. 

 

Tilpasse oppgaver/tekster til elevens nivå. 

Kan du si noe om hvordan du tilrettelegger for 
elever med lese-skrivevansker? Kom gjerne med de 
eksemplene du har, hva du gjør.. 

1: Jeg syns det nesten er umulig å hjelpe elever med 
lese-skrive vansker, uten å ha de ute i gruppe. Jeg 
opplever at det er helt grunnleggende viktig for de 
med lese-skrivevansker. De bli trygge på hverandre 
og da kan vi snakke åpent om det. Vi kan snakke oss 
gjennom, så kan vi lese en liten bit og så snakker vi 
oss gjennom tekster. Så har vi sett masse på bilder, 
skriver litt kortere, litt mindre, får litt hjelp, litt støtte 
til å bruke Textpilot, minnes til å bruke Textpilot.  

2: Det er forenkling av lærestoffet. I engelsk da så får 
de den lettleste versjonen av en tekst og så er det 
lydfil til tekstene. Det er vel egentlig det jeg gjør. 

3: Det handler jo bare om å treffe på nivået tenker jeg 
da. Ikke ha for vanskelige tekster, ikke for lange 
tekster, være nøye med å forklare vanskelige ord.  

 

 
Usikker på om det er metode, men verner om 

sårbarheten til dyskeltikere. 

 

 

Planlegger hva, hvordan og tenker gjennom 

undervisningstimen. 

 

Små tester som metode for å sjekke om alle er med 

faglig. 

 

I undervisningssammenheng, kan du fortelle om 
noen metoder du tar i bruk?  

1: Jeg lar veldig ofte de som har dysleksi få lov til å 
være litt i fred. Jeg vet ikke om det er noen metode, 
men å være skånsom ovenfor dyslektikere på grunn 
av den selvtilliten som er så veldig sårbar. Og jeg lar 
de aldri måtte lese høyt i klassen, aldri. 

2: Jeg vil jo si at hver gang jeg planlegger timen så 
tenker jeg hvordan jeg skal gjøre det. Hver gang jeg 
planlegger en undervisningsøkt, så tenker jeg "hva er 
det, hvordan skal jeg få det fram til elevene på en best 
mulig måte?" Små tester. Det er vel egentlig det som 
jeg føler funker best. I matte så tar jeg en liten test, og 
så sjekker hvem er det som henger med og ikke. Vi 
har begynt å brukt mer digitale verktøy. Vi kan spille 
inn en lydfil der de snakker eller forteller og så sender 
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Usikker på metode, men har mål for timen, 

oppsummerer mål på slutten. 

 

 

 

 

Er ikke alltid bevisste på metodebruk.  

Mener det er et tidsspørsmål. 

de det på e-post. 

3: Jeg veit ikke om det er noen metode akkurat, men 
jeg prøver å ha mål for timen når timen begynner, og 
så oppsummerer jeg mål på slutten. Og det er for å 
sjekke hva de har lært, har de lært noe som helst 
denne timen.. 

Er du bevisst på metodebruk? 

2: ..det jo tid igjen da, ikke sant.. Hvis det er for lite 
tid, så gjør det enkelt.. 

3: Altfor lite (bevisst). Ja, altfor lite egentlig, jeg 
tenker ikke så veldig mye på det egentlig. 

 

 
Sanser brukes i form av visuell støtte og å 

lytte/snakke. 

 

Lærerne prøver å variere undervisningen. 

 

 

Om sanser i undervisningen. 

1: Å være visuell, det er jeg nok alltid...kan for 
eksempel tegne ofte teksten på tavla først, sånn at de 
har et bilde av det som skal skje. Viser også bilder. 

2: Det eneste jeg tenker på er vel kanskje at jeg ikke 
bruker sansene så mye, men sånn som at man kan 
gjøre ting muntlig, i stedet for skriftlig for eksempel, 
hvis du har dysleksi og synes det er vanskelig med 
skriving, at man kan gjøre ting muntlig.. 

3: Man prøver å variere uansett, man prøver å variere 
så mye som mulig, ikke gjøre det samme. 

 
 

Deler/diskuterer metoder på fagmøter eller med 

kontaktlærer-partner. 

 

Ulik grad av deling og diskusjon i forhold til fag og 

samarbeidspartnere. 

 

Opplever å være "alene" i fag. 

 

Litt tilfeldig, ingen faste rutiner. 

Deler dere og diskuterer metoder på arbeidsplassen? 

1: Mest på fagmøter, når vi har norskmøte. Ellers så 
kan vi kontaktlærere gjøre det, men det er mest på 
norskmøter.  

2: Vi gjør det, men det er for sjeldent. Men i ulik grad, 
etter hvilket fag. Vi har fagseksjoner og det er 
forskjell, for eksempel i fremmedspråkseksjonen så er 
vi mye flinkere til å dele og drøfte enn vi er i 
engelskseksjonen. Jeg vil si at jeg er ganske ensom i 
engelskfaget akkurat nå. 

3: Det føler jeg blir litt tilfeldig. Vi har ikke noen fast 
rutine på det, tror jeg. Å diskutere gode metoder. Det 
blir litt sånn ja..tilfeldig. Hvis noen sier "Å, jeg gjorde 
noe som funka veldig bra eller i norsken så gjorde jeg 
sånn og sånn.." og "Ja, kult, åssen gikk det?" Så det er 
mer at man tar det litt sånn.. 

 
 

Motivere med interessante tema og innhold. 

 

Opplever at vurdering ikke gir motivasjon. 

 

Kan du si noe om hva du gjør for å motivere elevene 
til å lære? 

1: Det ideelle, det man prøver å gjøre, er at tema er 
interessant. Nå jobber vi mye tverrfaglig, det synes de 
er veldig motiverende bare i seg selv. Og så er det jo 
det med vurdering, det er ikke til å komme bort i fra 
det ikke er den artigste motivasjonskilden.. så kan 
man kutte ut hele vurderingen. At de får rask respons 
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Rask respons på arbeid. 

 

Samarbeid, aktivitet, spill og lek. 

 

Gi varierte oppgaver hvor alle kan finne en de 

liker. 

 

Evig kamp i matematikk, vanskelig å motivere 

alle. 

 

Skryte av elevene. 

Bruker noe ytre motivasjon. 

Fremovermeldinger som elevene kan mestre. 

 

på det de har gjort, er også veldig motiverende. Jeg 
synes motivasjonen ligger i når de jobber i små 
grupper, de får lov til å snakke litt og får lov til å være 
aktive. Elever vil være aktive. Så syns jeg ofte lek. 
Men det ligger jo i sakens natur da. 

2: I engelsk må jeg si at det er innholdet. Det er ikke 
så mye annet jeg bruker der sånn bevisst. Der prøver 
jeg å engasjere dem ved å ha masse diskusjoner om 
tema som jeg veit de er opptatt av. Å gi nok varierte 
oppgaver at alle finner en som de er motivert for. I 
matte så veit jeg virkelig ikke hvordan jeg skal 
motivere alle sammen, der er det en evig kamp.. 
Prøver å variere litt med å ha aktiviteter og jeg prøver 
å bruke spill, bruke terninger, kortspill. 

3: Å være positiv og skryte hvis de har fått til noe, 
selv om ikke det er så mye så prøver man å si "detta 
var bra,"prøve å motivere dem mest mulig sånn. Ytre 
motivasjon, med kake (når de fullfører leseslange) og 
bibliotekbesøk. Så man å gjøre ting interessant da, 
man prøver å liksom vekke interessen og vekke 
nysgjerrigheten. Prøve å finne bøker som du trur de 
kan like. Være positiv og prøve å gi de 
fremovermeldinger som du vet de klarer.  

 
Vurdering av tekster. 

 

Små tester grammatikk og matematikk. 

 

Samtaler med vurdering som tema. 

 

Elevene er med på å vurdere seg selv. 

 

VFL er motiverende. 

 

 

Fagsamtaler og gruppediskusjoner. 

 

Elevene får være muntlige og delta i vurderingene.  

 

Håndsopprekning. 

 

Ikke røde streker under feil. 

 

Fokuserer på noe bra hver gang i 

tilbakemeldingene. 

Hvilke former for vurdering er det du tar i bruk? 

1: Det er jo vurdering av tekster. Hvor de på forhånd 
vet om kriteriene og sjanger og sjangerkravene og det 
er en vurdering. Og så en sjelden gang så har jeg rene 
tester. Grammatikk-tester. Det å sitte å snakke om det 
de har jobbet med, og høre hva de har tenkt og 
hvordan de følte det gikk og hva de forventer. Hva de 
var fornøyd med og hva de var misfornøyd med og så 
min mening og så ser vi resultatet. Det syns de er 
veldig moro, de har sagt til meg at det er langt 
hyggeligere, morsommere, og de vet mye mer hva de 
skal gjøre etterpå med framovermeldingen, når vi har 
hatt den lille samtalen. Den behøver ikke vare lenge, 
men selv om den er kort, så er den kjempeviktig. 

1: Det er veldig vurdering for læring. Så vurdering for 
læring er jo motiverende. 

2: QA, questions and answers-runder, og da bare har 
jeg ofte et skjema, krysser for hvem er det som rekker 
opp hånda og svarer. Og så har jeg fagsamtaler, altså 
bare samtaler i grupper på grupperom, diskuterer eller 
har et lite fremlegg hver enkelte. I matte er det hele 
tiden små tester. Små tester som jeg retter på en time 
eller i timen, og så gir tilbake eller som jeg tar inn og 
så bruker jeg det for å planlegge neste økt. 

3: At ikke man gir de..man skal være litt forsiktig med 
å gi tilbakemeldinger vet du, i hvert fall når de er så 
dårlig til å skrive mange av de. Hvis du skriver at det 
var feil, det er feil, det er feil, rød strek under hvert 
tredje ord, så er det en tilbakemelding som ikke har så 
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mye hensikt tror jeg. Jeg tror den ødelegger mer enn 
den egentlig hjelper. Så om man heller prøve å 
fokusere på et par tre ting, hver gang, tenke hva er det 
viktigste, og så alltid finne noe bra da. Så man må jo 
ha noe muntlig. Så det som funker veldig bra på 
klassen min nå, som jeg tenker jeg skal fortsette med 
som metode, det er gruppesamtale. Korte tekster og så 
noen ganger lange tekster..og så bokfremføring da, og 
så muntlig fremføring aleine.  

 
 
Har samme vurderingspraksis som før. 

 

 

VFL er fokusområde i utviklingsplanen. 

 

 

Har ikke merket forskjell i vurderingspraksis etter 

de ble dysleksivennlige. 

Vil du si at den vurderingspraksisen du har, har 
forandra seg siden skolen ble dysleksivennlig? I så 
fall på hvilken måte? 

1: Jeg føler mer at nå kreves det av meg at jeg gjør 
det. Men jeg gjør det jo på samme måten, for jeg har 
jo drevet sånn lenge. Vurdering for læring er et 
fokusområde vi har i utviklingsplanen vår.. 

2: . Nei..har ikke..ikke bevisst. Nei. 

3: Nei, egentlig ikke. Har ikke forandra noen ting. Har 
ikke merka noen forskjell jeg. Både på meg eller 
skolen.. i forhold til akkurat den dysleksivennlig-
greia, så nei..jeg har ikke sett noe forskjell jeg. 

 

 
Elevene får mulighet til å vise kunnskaper på 

alternative måter. 

 

Skrive kortere. 

 

Lytter til elevenes ønsker. 

 

Kan få ny vurdering, sjanse til å gjøre på nytt. 

 

Får muntlige prøver. 

 

Får elever med lese-skrivevansker, får de 
muligheten til å vise kunnskapene sine på andre 
måter?  

1: Av og til. En måte, hvis det er å skrive kortere, så 
er jo det en løsning. Og så kan det jo være at de kan 
gjøre den muntlig isteden for skriftlig. 

2: Ehh, ja..det er..på egen oppfordring da.. så får de 
alltid muligheten til å gjøre ting på nytt. Altså hvis det 
er en gloseprøve og de ikke er fornøyd med resultatet, 
så sier jeg "Okei, da får du ny sjanse." Ja, det..det er 
vel jeg gjør. Så hvis dem kommer med noen ønsker, 
så lytter jeg jo på det. 

3: Hvis en er dårlig til å lese og skrive, kan de bli tatt 
ut av timen, de kan ta det muntlig. Jeg leser muntlig 
spørsmålene og  de svarer. Det må være to lærere da,  
og hvis det er en prøvesituasjon, så kan ikke jeg gå ut 
av klasserommet og la 28 andre bare sitte, ikke sant.. 
Så da må du planlegge veldig nøye ellers så går det 
ikke. Men det går. Det går seg til det. 

 

 
Bruker mye humor, kunne le sammen. 

 

Klasseregler i fokus, målet skal være å ha det 

hyggelig sammen. 

Om trivsel og læringsmiljø. 

1: Jeg synes samtalen er veldig viktig og alle må bli 
sett på et vis. Og dette er jo helt klisje, men det er 
faktisk kjempeviktig. Dra frem de som ikke sier så 
mye, humor synes jeg er kjempeviktig, at du kan le,  

1: ikke være altfor selvhøytidelig. Vi har klasseregler 
og målet må være at vi skal ha det hyggelig, og hva 
som trengs for at vi skal ha det hyggelig. Det er sånt 
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Ukultur får ikke lov å sette seg. 

 

Læreren skal styre, ikke elvene. 

 

Rullerer sitteplasser hver 14. dag, mål at alle 

elevene kan snakke med alle. 

 

Sosiale aktiviteter, leker og turer. 

 

Hilse, se alle, høre alle. 

 

Skrive logg for å kunne vite hva som skjer. Direkte 

linje til læreren. 

 

Ta tak i ting fort. 

 

arbeid i 8. klasse for å legge den basisen. Få takhøyde, 
at man tolererer.. en ukultur får ikke lov å sette seg. 
At man får lov til å være annerledes og på en måte, 
jekke ned de som hevder seg negativt. Veldig viktig at 
det er læreren som holder styringen, at ikke det blir 
negative krefter i en klasse som styrer. 

2: Jeg bruker mye humor, jeg blir kjent med elevene 
og da veit jeg at den og den eleven kan jeg tulle med. 
Jeg og den andre kontaktlæreren, tenker over hvordan 
vi setter sammen sitteplassene, hvem som sitter 
sammen. Det gjør vi hver gang, vi har en fjorten 
dagers rullering. Elevene har selv ønsket det. Hadde 
det vært opp til meg så hadde det vært mindre 
rullering, men det er av hensyn til dem. Tidlig på 
skoleåret så repeterer vi klasseregler og hvordan jeg 
ønsker å ha timene mine, hvordan vi ønsker å ha det i 
klassen. 

3: Ja, det er noe vi jobber veldig mye med. Egentlig 
hele tida, er jo det å ha et bra læringsmiljø. Så i starten 
så gjør man mye sosiale ting, leker og turer og sånt. 
Og så hilser jeg på elevene hver morgen også da.. så 
jeg får sett og prata med alle. Og så prøver jeg at alle 
skal få si en ting i løpet av timen. Ofte så har de mye 
på hjertet, men i hvert fall at alle skal bli hørt og at 
alle skal bli sett. Det tror jeg er viktig. Så skriver vi 
logg hver mandag, så har jeg en egen bok til hver og 
en av de da, som jeg deler ut. Der de skriver hvordan 
de har det.  

3: Så  jeg føler jeg tar tak i ting veldig fort, hvis det er 
noe, så tar jeg tak i det med en gang. Hvis det har 
skjedd noe i helga,mandag morgen..det er det første vi 
gjør. I forhold til elevene seg i mellom, så prøver vi å 
ha en kultur der det er lav terskel for å spørre om noe. 
Og vi bytter plasser anna hver uke, det kan også gjøre 
at man prate med de fleste da. 

 

 

 

 

Trivselsgruppe/helsefremmende. 

 

Elever får opptre for hverandre. 

 

Arrangerte aktiviteter i friminuttene. 

 

Hei-dager. 

Kjenner du noen tiltak som skolen har gjort for å få 
et godt miljø? 

1: Vi har den trivselsgruppa, vi jobber jo veldig aktivt 
med trivsel synes jeg. Disse aktivitetene i friminuttene 
hvor de kan spille og spille kort og..De tror jeg er fine 
for miljøet. Jeg tror det å se hverandre på scenen, at 
noen får lov, for folk som ikke bare er skoleflinke og 
får lov til stå å synge og danse, disse små scene-
arrangementene vi har. Aktivitetene ute i skolegården 
er en trivselsbit. 

2: Ja, det er jo trivselsgruppa. Jeg syns vi jobber 
masse for å prøve å få hele med elevrådet også, at de 
har en stemme. Vi har satt i gang aktiviteter i 
friminutt, prøvd med det med litt ulike resultat. Vi har 
starta med Hei-dagen i begynnelsen av skoleåret eller 
i løpet av skoleåret, en annerledes dag. Vi har 
elevsamtaledag både på høst og vår. Og alt det der er 
tiltak for å forbedre skolemiljøet. Og så har jo vi jo 
sosiallæreren som har den helsefremmende gruppa da, 
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som jobber aktivt på skolen.  

3: Vi har sånn Hei-dag. Så har vi trivselsledere, det er 
forskjellige aktiviteter i friminuttet. 

 

 
Lærerne har ikke opplevelse at det er mobbing på 

skolen, men naivt å tro at det ikke skjer. 

 

Forståelse for at elevene kan oppleve det 

annerledes enn lærerne. 

 

Tar tak i situasjoner fort hvis elever sier i fra. 

 

Er bevisste på at ting kan snu og skje fort. 

 

Fokus på å jobbe med klassemiljø på hele skolen 

for å unngå mobbing.  

Opplever du at det skjer mobbing på skolen? I så fall 
hvordan er det du på en måte.. 

1: Det skjer mobbing. Det er bare helt klart at det gjør 
det jo. Man må aldri tro at det aldri skjer, har jeg 
hørt..Men jeg tror det ikke er i en sånn virkelig 
ufyselig grad. Vi kan ha Hei-dager og alt dette her for 
å stoppe det, prøve å stoppe det mest mulig grad, og 
så er det bare å jobbe med klassemiljøene.  

2: Vet du det er fint lite. Jeg må si at jeg har ikke 
opplevd at det har vært sånn voldsomt med mobbing. 
Men det her er vanskelig da. Hvordan opplever 
elevene det, og hvordan opplever vi voksne det? Hvis  
det er elever som kommer til meg og forteller om 
episoder, da føler jeg at jeg er ganske flink til å ta tak 
i det med en gang. 

3: Det er naivt å tru at det ikke skjer noe mobbing, så 
det skjer jo helt sikkert mobbing. Jeg vet ikke om noe. 
Nei. Jeg har ikke sett noe mobbing, ikke hørt noe 
mobbing. Men det kan snu fort. Det kan jo bare være 
på snapchat eller noen stygge kommentarer..det er jo 
hele tida noe man må jobbe med. 

 

 

 
Har felles system med elevsamtaler. 

 

Arena for trygghet for elevene. 

 

Følger elevene tett opp. 

 

Samtaler om trivsel, mål, klassemiljøet. 

Kan du fortelle litt om elevsamtaler. Når du har 
elevsamtaler..om hvor ofte, om du synes de er nyttige 
og i så fall på hvilken måte? 

1: Jeg liker veldig godt at vi har fått system i det, sånn 
som vi har nå. Det er kjempeviktig når man har en 
elevsamtale at man har med seg det man snakket om 
sist og følger opp. Så det er en tråd i det, at "du sa sist, 
hvordan har det gått?" Sånn at de føler at de blir fulgt 
opp. Det er en arena hvor du kan si hva som helst, 
skape den tryggheten. Og hvis de sier noe, at de vet 
det blir fulgt opp. Hele skolen har to dager i året hvor 
de setter av til elevsamtaler.  

2: Vi snakker vi først og fremst om trivsel, og det å 
sette seg noen mål for halvåret.. Hvordan hver enkelt 
elev oppfatter klassemiljøet, om de ser noen i klassen 
som kanskje ikke har det like bra som en selv eller 
noe andre på skolen.  

3: De er veldig viktige, det er veldig fint. Å kunne 
prate med hver enkelt elev, men som jeg sa litt før, jeg 
venter ikke til elevsamtalen med å ta tak i noe. Det er 
veldig fint å ha den samtalen for å høre litt hvordan 
det går og det er ikke alltid man har så god tid til å 
prate med hver enkelt og i elevsamtalen prater vi 
nesten tjue minutter med hver. 

 Om foreldrenes deltakelse i opplæringen til elevene.  

1: Det kommer litt an på. Det er noen vi har litt flere 
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Deltakelse varierer. 

 

Har tidligere fått tilbud om kurs. 

 

Får kjennskap til planer rundt eleven. 

Får råd til hvordan hjelpe hjemme. 

 

Gir råd om fritak og retigheter. 

 

Lytter til foreldrene, deres ønsker. 

 

Ser viktigheten med foreldre-hjem-samarbeid. 

 

Foreldrene bestemmer til slutt. 

møter med rett og slett. Og jeg vet at de skulle bli 
kurset fra skolen, det skulle skolen arrangere, men det 
har ikke jeg helt oversikt over.. 

2: Ja, jeg har hatt  møter  der vi på en måte bare legger 
fram plan og tanker da.  Og da er det i den planen, 
hvordan har det vært, hvordan de kan jobbe hjemme 
for å hjelpe til, ikke sant.. 

3: Det der kan jo være et minefelt også. Jeg har 
opplevd begge delene, to elever med dysleksi og to 
helt forskjellige foreldre. Den første gangen var de 
veldig nøye på å si "hun har dysleksi, hun må ha 
Texpilot, hun må det.." og det er veldig fint.  Hun skal 
ha lenger tid, og det har hun krav på og er fritatt for 
nynorsk og alt det der. Så der var foreldrene veldig 
deltakende og aktive. Og så har jeg en nå som er 
veldig annerledes, der foreldrene prøver å skyve det 
litt under teppet. At eleven egentlig ikke er så svak og 
han kan egentlig veldig mye og de ser ikke helt hvor 
svak eleven er da..  

3: ..jeg kan godt komme med forslag hva jeg syns 
sånn og sånn, men det er de som bestemmer mener 
jeg, foreldrene. Jeg lytter til foreldrene, deres ønsker. 
Så hvordan de ønsker å tilrettelegge, det lytter jeg til. 
Jeg synes det er viktig å ha et bra skole-hjem 
samarbeid.  Jeg sier jo i fra til de hvis det er noe jeg 
mener..ja, hvis en elev burde ha fritak, så er 
foreldrene enige i det da. Så de hører på hva jeg sier. 
Men det er egentlig de som bestemmer til slutt. 

 

 

 
"Dysleksilærer" vært på mange kurs. 

 

Kan dysleksi, men ikke noe om dyskalkuli og 

språkvansker. 

 

Vet litt, men skulle gjerne visst mye mer. 

I hvilken grad vil du si at du har kunnskap om 
dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker? 

1: Jeg har vært på mye dysleksikurs. Jeg har ikke 
spesped som sagt, så jeg synes jeg har ganske god 
oversikt over dysleksi spesielt. Ikke dyskalkuli og 
spesifikke språkvansker, jeg tror nok jeg putter det litt 
inn i dysleksi-kurven, men det er kanskje feil, men ja.. 
Så det syns jeg har, av erfaring og kursing, det har jeg 
ganske god oversikt over. 

2: Nei,  jeg må jo si at jeg faktisk har begrenset 
kunnskap om alt det der, det må jeg faktisk si. Det jeg 
kanskje vet mest om er dyskalkuli, matteproblemer. Å 
avdekke misforståelser. 

3: Jeg vil si, hvis du tenker lav-middels-høy da, da 
tenker jeg kanskje middels. Jeg veit litt, men jeg 
skulle gjerne visst mye mer. 

 
 

Kan vite hva som er best, men begrensede 

ressurser for å få det til. 

 

Føler du på en måte at du vet hva som er best for 
den enkelte elev med de ulike vanskene? 

1: Jeg kan vite hva som er best, men om jeg får 
muligheten til å få gjort det som er best, er en helt 
annen sak. Lesetrening for eksempel, det burde vært 
gjort mye mer systematisk og satt av mye mer tid til. 
Når skal jeg gjøre det? Da må jeg jo liksom legge på 
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Fag tar mye plass, lesetrening og konkrete kurs 

viker for at eleven skal henge med faglig. 

 

 

 

 

Støtter seg til norsklærere og kollegaer, har 

begrenset kunnskaper selv. 

 

Ser når elevene ikke får det til. 

 

Spør eleven "hvordan lærer du?" og tilpasser 

deretter. 

 

Blank i spesialpedagogikk, usikker på hvem å 

henvende seg til. 

en time eller..jeg kan ikke...i samfunnsfagen så må de 
jo holde tritt, for det er viktig. Det mener jeg at de 
som har dysleksi skal få lov til å følge med faglig. 
Bare på andre måter. Så det å la de lære mindre fordi 
du skal ha mere lesetrening for eksempel, det er ikke 
noe heldig. Så det synes jeg alltid er et dilemma, de 
får ikke trent nok. Da må du bruke faget og så blir det 
bare litt sånn klattete. Jeg var på et sånt 
lesetreningskurs på Norsk Språksenter, Statens 
Lesesenter heter det vel... Og det var fantastisk, 
fantastisk god foreleser og sånn, men da skulle du ha 
ni sånne timer i uka. Åssen skal vi få til det da? Ni 
timer med den samme eleven, jobbe etter et system 
som var helt flott altså, så det blir det bare sånne 
dæsjer av det disse elevene får. Organisering og tid er 
et hinder. 

2: : Jeg har jo bestandig brukt norsklæreren.. Og de 
har jo ulike sånne kartleggingstester og metoder. så 
har jeg bare tatt det derfra.. (beskriver begrenset 
kunnskap) 

3: Ja..det trur jeg egentlig at jeg gjør sånn sirka. Jeg 
ser når de får det til og når de ikke får det til, og så 
spør jeg ofte "hvordan lærer du best? Hvordan er det 
du lærer?" Og det føler jeg de er ganske ærlige på, og 
det veit vi ofte sjøl og. Hvis det er noe jeg lurer på, da 
spør jeg de rutinerte kollegaene mine. Akkurat når det 
gjelder  spesialpedagogikk og de som trenger kanskje 
det da, der er jeg nok litt sånn blank..ja..jeg veit ikke 
hvem jeg skulle spurt. 

 

 
Dysleksilærer kurset, har mer innsikt nå. 

 

 

 

Vært med på to foredrag i starten, ved 

overrekkelsen.  

 

Ikke vært på kurs.  

 

Ingen "dysleksiopplæring." 

 

Etter sertifisert, har ikke vært mer. 

 

Andre viktige saker tar opp plass og får fokus. 

Vært med på kompetanseheving på området? 

1: Ja. Jeg har nevnt disse kursene, jeg har vært med på 
rundt omkring. Dette dysleksiforbundet, hva de har å 
tilby. Så har jeg fått en mer innsikt i hva dysleksi er 
og hvilke problemer det innebærer å ha dysleksi, og 
hvordan det er å være foreldre til dyslektikere og 
hvilke muligheter som finnes. 

2: Ja, vi hadde to foredrag så vidt jeg husker. Det er 
det eneste jeg kommer på. Men nå veit jeg ikke om, 
det er vel mulig at for eksempel norsklærerne har vært 
på noe kurs, det veit jeg ikke. Men jeg har ikke vært 
på noe annet enn de foredragene.  

3: Det tar ikke lange tida å fortelle om det, for det er 
jo ingenting. Jeg har ikke vært med på noe dysleksi 
opplæring. Det var ei som var her da vi blei 
dysleksivennlige og da den overrekkelsen skjedde. 
Hun prata om dysleksi, holdt foredrag om dysleksi og 
skrøyt veldig mye av skolen. Ellers så var vi innafor 
eller vi hadde fortsatt mye å gjøre, men at vi kunne bli 
godkjent. Etter at hun dro så har det ikke vært noe 
annet. Jeg veit ikke hvor mye det har å si, men det har 
vært veldig mye annet, andre saker og elevsituasjoner 
på skolen. Jeg føler sånn generelt at det er så mye som 
er viktig at alt er viktig, og det er for mye ikke sant. 
Og vi snakker om diagnoser og elevsaker og ja, alt 
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som en skole innebærer. Det er bare sånn generelt jeg 
føler det, det er for mange temaer. For mange 
områder. 

 
Dysleksilæreren del av ressursgruppe. 

 

Fått mer tilbud og vært med på opplæring og kurs. 

 

Skal bruke ressursen til å hjelpe andre klasser. 

 

Formidlingen har vært begrenset. Gjort en gang. 

 

Nye lærere, nye mål, skifte i ansvarsfordeling har 

svekket og forsinket arbeidet. 

Til dysleksilæreren; har lærerne på skolen fått lik 
mulighet til å delta som du har gjort? 

Nei, det har de jo ikke. Fordi jeg har hatt så mange 
dyslektikere..det er nok ment at jeg skal formidle det 
videre. Men vi har vært ganske mange, vi har liksom 
blitt en sånn liten ressursgruppe kan du si, og jeg har 
jo sånne dysleksitimer så jeg skal bruke min 
dysleksiressurs på å hjelpe andre klasser. 

Vi har formidlet det en gang (fra kurs). Men det må jo 
gjøres hvert eneste år, for det er nye lærere og vi 
glemmer. Vi har tusen..det er så mange mål rundt 
omkring. Så egentlig burde det gjentas hvert eneste år. 
Nå har vi hatt skifte av ledelse, og en ny har fått 
spesped ansvaret, så vi har vært litt i vakum i den 
overgangen der. Akkurat nå er vi nok i gang igjen. 

 
Dårlig med tilbud om kompetanseheving rundt 

dysleksi. 

 

Kjenner ikke til noe. 

 

Ønske om å bli kurset og lære mer. 

Opplevelse av tilbud av kompetanseheving på 
området?  

2: Ja, da er det vel heller labert..det er dårlig. Jeg har 
ikke..vi får jo tilbud om kurs, men ikke..jeg kan ikke 
komme på at det har vært kurs relatert til dysleksi, 
nei.. 

3: Nei, jeg veit ikke om noe. Jeg opplever at det er litt 
lite tilbud. Det hadde egentlig vært veldig spennende, 
jeg skulle gjerne vært på dysleksivennlig kurs.. 

 
 

 

Har planer, men fokus forsvinner på grunn av alt 

for mange planer. 

 

Ressursgruppe skal tak tak i planen, få den opp i 

dagen igjen. 

 

Har ikke god samvittighet. 

 

Flytende ansvar. 

 

Andre lærere liten kjennskap til planer. 

 

Planer blir ikke gjennomført, for mange andre 

fokusområder. 

"Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av 
lærere på områdene lese-og skrivevansker, og IKT 
hjelpemidler."  

1: Om vi har det? Og det har vi. Men hvor mye det 
sikrer igjen..og da må jeg lissom si det med 
gjentagelse jeg. Om vi sa det i 2015, så må vi si det i 
2016, 2017, 2018..fordi vi har så mye planer. Det er 
så mye av dem at de drukner og glemmes, og ettersom 
vi har blitt en dysleksivennlig skole så kan vi ikke 
tillate oss det. Dette året her har jeg lissom gått og 
ventet på at vi skal få den, vi har en gruppe med 
lærere, ikke sant som skal drive dette videre og så 
prøvde vi på å få til et møte før jul,  og så var det en 
kollisjon, men nå har vi hatt et møte...det finnes en 
plan jeg har sett den og sånn, men den må vi få opp i 
dagen igjen. Jeg får ikke helt god samvittighet, hvis 
jeg skulle sagt det. Og så har det vært litt sånn 
flytende ansvar, ikke sant.. 

2: Hva skal jeg svare..jeg har ikke kjennskap til de 
planene i hvert fall. Det kan godt hende at skolen har 
det, men jeg har ikke kjennskap til det. 

3: Ja, de har sikkert mange planer, men de blir jo ikke 
gjennomført. IKT-heving der er vi jo.. Nei, det syns 
jeg ikke at vi har. Jeg syns ikke at det utsagnet 
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stemmer, ikke sånn som det er akkurat nå da. Så syns 
jeg ikke det..så jeg syns ikke at vi har det egentlig. 
Eller det er mulig vi har noen planer, men de blir ikke 
gjennomført. Vi har en plan om å bli dysleksivennlig 
skole liksom, men jeg har ikke sett noe konkret "dette 
er planen" eller "neste uke gjør vi sånn, og neste uke 
gjør vi sånn.." Så det er kanskje mer generelt at man 
har en plan. Men det blir liksom ikke noe, det blir 
ikke fokusert så veldig mye på, føler jeg, i det 
pedagogiske arbeidet. 

 

 

 
 

Liten gruppe drøftet, ikke hele kollegiet. 

 

 

Ble drøftet i sammenheng med tiden de ble 

dysleksivennlige. 

 

 

Ikke alle lærere har vært med i prosessen. 

 

Målene tas ikke opp eller diskuteres i etterkant. 

 

Lite oppfølging, for mange "baller i lufta." 

 

 

 

"Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen 
kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, og 
har besluttet at skolen har som målsetting å være 
dysleksivennlig skole." 

1: Ja.. det har vi jo. Men jeg tror det er en liten 
gruppe. Det er ikke spredd godt nok utover. Og så går 
det, på det å ha dysleksi også med å slite å lese at det 
er noe som ikke en naturfaglærer kan glemme heller. 
Og dermed så er det dette med at vi blir kanskje noe 
kjedsommelige, men man må dra dette opp hver 
eneste høst nesten. 

2: Vi drøfta det veldig da selvfølgelig rundt de 
foredragene, for vi hadde besøk av.. hun var veldig 
flink hun foredragsholderen. Og da var det jo noen 
runder med det, ikke sant. 

3: Nei, vi har ikke det. Og det burde egentlig skjedd 
etter det møtet da, så burde det gått, si et halvt år 
da..der vi skulle..da burde vi hatt møte og så burde vi 
ha tatt opp de tinga der da. Og sagt "ja, hva har vi 
gjort siden da..er det noe innspill, er det noe konkret 
plan..hva er planen?" 

3: Det burde vi gjort et halvt år, seinest, etter at det 
kurset var. Så det er sånn jeg føler at det ikke blir 
gjort. Og det er ikke bare dysleksi. Det er at det blir 
ikke fulgt opp, man har så mange baller i lufta. Den 
ene dagen er det et kurs med det, andre er det det, 
andre er det det..og alt er viktig, men det blir liksom 
ikke..det er liksom ikke noe oppfølging etterpå..som 
kanskje er det viktigste nesten..er jo hva gjør..hva 
gjør vi. Etter at vi har lært det her, hva gjør vi da?  
Gjør vi noen ting? Eller skal vi på et nytt kurs? He.. 

 

 

 
Blitt mer bevisst etter kursing (dysleksilærer). 

 

Mer forpliktet, kan ikke slurve. 

 

Arbeidsplanen skal være dysleksivennlig. 

Før-etter situasjon. Opplever du at praksisen din har 
endret seg etter at skolen ble sertifisert som 
dysleksivennlig? 

1: Det er litt deg jeg sa før, at jeg har på en måte, jeg 
har vært på mer kursing som har gjort meg mere 
profesjonell i hvordan jeg driver undervisningen, men 
jeg er blitt mer bevisst og føler meg mer forpliktet og 
at har ikke lov til å slumse. Jeg har et sånt bitte lite 
eksempel, jeg skrev arbeidsplan nå på fredag og så 
tenkte jeg "Nei, nå får jeg ikke plass jeg må ta den ned 
i mindre skrift." Da tenkte jeg "Nei, det kan du ikke!" 
fordi dette skal være dysleksivennlig, jeg må holde 
meg til denne skriftstørrelsen. Så det er jo et tankesett 
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Liten/ingen grad av endring hos andre lærere. 

 

Andre grunner til endring av praksis. 

 

 

 

 

En konkret ting har endret seg; utforming av 

arbeidsplanen. 

 

 

 

Ikke merket andre endringer. 

som vi alle må være påminnet at vi må heeele...vi må 
påminnes hele tiden. 

2: Nei, jeg trur den har endra seg i liten grad sånn helt 
konkret i forbindelse med at vi har blitt 
dysleksivennlige. Praksisen min har endra seg, men 
det er på grunn av andre ting. Ikke på grunn av at vi 
ble dysleksivennlige. Den har jo endra seg fordi at vi 
har tatt i bruk masse nye digitale verktøy, vi har bytta 
ulike læringsplatformer. Det er det som har gjort at 
jeg har endra praksis, men ikke sånn bevisst på grunn 
av at vi har blitt dysleksivennlig skole, nei.. det som 
jeg konkret sitter igjen med og ar vi skulle tenke på 
hvordan vi bruker arbeidsplaner. Det skal være luft 
mellom linjene, stor skrift, det skal være 
dysleksivennlig. Det er det jeg sitter igjen med. 

3: Nei, jeg gjør ikke det. Det eneste jeg husker da, en 
veldig sånn konkret ting, men det er vel det den tingen 
som har endra seg, ukeplanen. For hun prata  om at vi 
ikke burde ha skriftstørrelse 12, i forhold til dysleksi. 
Og du må sette punktum selv om du går ned en ny 
linje, ellers så bare leser de videre nedover linja. Så 
det tenker jeg faktisk på. Punktum og skriftstørrelse 
14. For å være ærlig da, etter at vi ble dysleksivennlig 
skole, jeg har ikke merka noe forskjell jeg. Det har 
ikke vært noe mer fokus på det, eller vi har ikke blitt 
noe..nei, jeg har ikke merka noen endring i det hele 
tatt jeg. 

 
 

 

 
Bevissthet rundt dyslektikere, ignorerer ikke at det 

finnes. 

 

 

Et stykke igjen når det kommer til 

arbeidsmetoder. 

 

 

Tilbud til elevene: lydbøker, muntlige prøver, 

Textpilot, opplesing, ekstra tid, lettlest. 

Kan du si noe om på hvilke måter du tenker du 
tenker at skolen er dysleksivennlig? 

1: Det ligger jo i at vi har et system i å ta oss av 
dyslektikere, at vi går ikke rundt og sier "hos oss er 
det ingen dyslektikere," for det har vi lært på kurs at 
det er det.. Hvis du sier at det ikke er det, så er det 
bare at du ikke har oppdaget dem på en måte. Så den 
bevisstheten opplever jeg at vi har. Så ligger det i 
tilbudene, og så ligger det i kravene til, at alle lærere 
må tenke på dysleksivennlighet i forhold til det 
materialet. .Og så har vi nok et stykke igjen i å tenke 
at alle lærere må tenke på det i forhold til 
arbeidsmetoder, og der er det igjen en påminning. 
Hele tiden. 

2: Det som jeg kjenner til det er at i den forrige 
klassen min så brukte norsklæreren Textpilot med 
enkelte med enkelte elever, så har vi til hver store 
heldagsprøve, opplesing. Det har vi. Det var ikke 
tiltak som kom som følge av at vi ble 
dysleksivennlige..så..ja.. 

3: Ja, vi er jo tydeligvis det da siden vi fikk den 
tittelen. Så kanskje vi alltid har vært det, jeg veit 
ikke? Jeg tror vi er dysleksivennlige med å ha 
muntlige prøver, så tror jeg vi er dysleksivennlige 
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med å tilby de lydbøker, så er vi dysleksivennlige ved 
å tilby de Textpilot, og så er vi dysleksivennlige ved å 
tilby de ekstra tid på prøver. Og så er vi 
dysleksivennlige i forhold til lettlest. 

 

 
Matematikken bør tilrettelegges mer, for mye tekst 

bør unngås. 

 

 

 

 

De digitale løsningene ikke dysleksivennlige, de 

kan miste oversikt.  

 

 

Kunne vært bedre på undervisningspraksis, 

metoder. 

 

Må få opplæring, bli kurset for å være 

dysleksivennlige. 

 

Ønsker en større verktøykasse. 

 

Ledelsen ta ansvar. 

På hvilke måter tenker at skolen ikke er så 
dysleksivennlig? 

1: Ja, jeg tenker på matematikken, som har alt for mye 
bokstaver og som dermed kan skjule gode 
matematikere fordi at de orker ikke lese så mye, men 
matte kan de. Matte skjønner de. Så det er noe som 
nesten irriterer meg. Jeg hadde en elev som ikke 
klarte å løse en oppgave fordi han leste havre i stedet 
for halve. Hvorfor kunne det ikke stått 1/2 i stedet? 
Med tall? 

 

2: Vi forholder oss til Microsoft Office-verden. Da må 
vi forholde oss til OneNote, Teams, One Drive og det 
tenker jeg at er en utfordring for en normal elev, og 
det er ekstra utfordring for de som kanskje har 
dysleksi. Du skal inn i et program og lese arbeidsplan, 
fagstoff som blir lagt ut, informasjon og så skal du 
forholde deg til et par andre program, så det tenker jeg 
ikke dysleksivennlig.. (de mister oversikten) 

3: Jeg tenker litt generelt i undervisningspraksisen 
vår, at vi kunne vært flinkere. Det tenker jeg. Jeg 
tenker på meg selv eller jeg tenker kanskje at det er 
fler, at man kunne vært enda flinkere med metodene 
kanskje. Men igjen så tenker jeg at det handler litt om 
at vi må få opplæring i det også. Jeg føler at jeg burde 
fått, hatt mere redskaper i verktøykassa mi for at vi 
skulle bli mer dysleksivennlig. Det føler jeg litt 
kommer fra ledelsen eller et eller annet sånt. Eller at 
vi må få opplæring i det. Vi burde blitt kursa mer.  

 

 
God, kunne vært bedre. 

 

Bevisstheten vokser blant lærerne. 

 

Få det til å fungere med dysleksi for elevene. 

 

Ikke noe man kan fjerne, men ikke noe unormalt 

heller. 

 

 

Opplever at ledelsen gjør det de kan med å tildele 

ressurser. 

Er dette en god skole for de med dysleksi?  

1: Ja, det vil jeg si det er. Kunne vært bedre, jeg syns 
ikke vi er i mål i det hele tatt. De dysleksitimene mine 
skulle vært bedre brukt, og folk..jeg merker at jeg må 
gå rundt å mase på dem for lærerne de glemmer å  
spørre meg, jeg må gå og selge meg selv liksom. Vi er 
veldig bevisste på dyslektikere opplever jeg og vet at 
vi skal ta hånd om dem. Og jeg ser nå at det er stadig 
lærere på 9. trinn som kommer til meg, akkurat nå er 
det særlig med sidemålet, fritak for sidemål. Jeg 
opplever at lærere er bevisste på det. Og så er det at vi 
har blitt dysleksivennlig skole, det gjør at du er ikke 
sånn rar, det er ikke noe farlig, det er ikke noe å 
skamme seg over..for elevene og for foreldrene. Det 
løfter det litt frem i lyset, og så er det normalt på en 
måte. Ja, vi vet at de er dyslektikere og det er i orden 
og det skal vi tilrettelegge for. Man må ikke tro at, det 
er også viktig at foreldre blir orientert om, at å ha 
dysleksi er ikke noe du kan fjerne. Det er faktisk en 
sånn liten hjerneskade. Det er, de har et eller annet 
man kan se det på sånn...lærte jeg på et kurs..og da må 
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Står ikke på viljen til skolen. 

 

Har selv for dårlig kompetanse, det er ikke bra. 

Har dysleksigruppe to timer i uka. 

 

Gode, men kan bli mye bedre. 

Personalet er pedagogiske selv uten kursing. 

 

Jobber for det som fungerer, alle vansker og 

utfordringer generelt. 

man, foreldre og ikke minst eleven, det er om å gjøre 
å få det til å fungere med dysleksi.  

2: Uff, det er litt vanskelig for meg å svare på det. Jeg 
vet jo at ledelsen gjør alt det de kan for å tildele 
ressurser til hver enkelt klasse. Jeg har jo en 
dysleksigruppe nå, fast i begge engelsktimene i uka, 
og det er som å ha en liten klasse som jeg har det 
ansvaret for og skal følge opp og tilrettelegge og 
tilpasse. Og det er jo fordi at ledelsen har prioritert å 
gi ressursen til den klassen og det er jo ikke alle i den 
gruppa som har formelle krav, som har krav på å få 
være med ut på den gruppa to timer i uka, men de er 
det allikevel. Så jeg tenker at det står jo ikke på viljen 
til skolen. Men sånn som for min egen del så har jeg 
altfor dårlig kompetanse og det tror jeg kanskje flere 
har og da er jo ikke det bra.. 

3: Jeg vil si vi er en god skole, men at vi kan bli mye 
bedre. Ja, det vil jeg si. Jeg synes personalet her er 
veldig pedagogiske og vi er veldig flinke, og selv om 
vi ikke har blitt kursa, så føler jeg at vi prøver å tenke 
over hva som funker. Og det er ikke bare dysleksi, da 
tenker jeg generelt andre vansker og. Det kan være 
atferdsproblemer og..jeg føler at vi er ganske flinke på 
det. Men at vi kan bli mye bedre.  
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