
(Video av elev)



Hva tenker du er det viktigste å ha fokus 
på for å få elevene til å bruke 

hjelpemidler?



H V O R D A N  D E T  E R  Å  H A  D Y S L E K S I  PÅ  
S K O L E N!

• Jeg synes det er vanskelig å være åpen om dysleksien min. 
Alle mine beste venner vet det. På skolen tror noen at jeg har 
skadet arma nor jeg bruker hjelpe midel. Når jeg begyner i 7 
har Jeg tenkt til å si det til alle.❤





(Brev til Erna) 

Åpenhet!! 
Holdningsarbeid!!



(Svar fra Erna)



Hvorfor synes mange det er vanskelig 
å få elevene til å bruke hjelpemidler?



• Vons a ponit taim der vos a kid 
dett livd a hvery god laif But his 
perens diden rili ker ebeut him 
Dei keiv im vot ever hi voned 
Bot the kid dident laik getting 
ol hi voned.



• Ones upon a time Der was a kid 
that lived a god life But his 
parents didn´t really care about 
him they give him every thing he 
wanted But the kid didn´t like 
getting all he wanted.



Ser dine elever nytten av hjelpemiddelet? 
Har du sørget for at elevene forstår 

hvorfor de bør bruke det?



Følg systematisk opp

• Skaff  oversikt over når og hvor ofte, 
elevene bruker hjelpemidlene sine 

• Få elevene til å se nytten av å bruke 
dem 

• De kan dessverre ikke få lov å velge 
det bort 

• Alle lærere må være konsekvente i 
oppfølgingen av bruken 

• Touch!!!





Hvilke hindringer foreligger for å ha 
fokus på det som er kommet frem så 

langt?



Start i det små. Det kan være lang vei å 
gå! Hva vil du ta med deg og hvilke 

endringer vil du gjøre?


