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Operert 
og satt inn 
dren 2,5 

år

Språk – mamma og 
pappa

3 år – PPT motiverer 
interessen for å 

snakke.
Logoped

Skolestart

Ingen fullstendige 
setninger eller 

spørsmål

Følges opp av logoped 





3. Klasse
Dysleksivennlig 

skole

Tett oppfølging 
med utprøving av 

ulike 
læringsopplegg . 

Mye undervisning 
i gruppe

Fikk høreapparat 
på våren.
Logoped

Dysleksi
SSV

Høreapparat

Mer bruk av 
hjelpemidler

Spesped., og 
logoped





Barnehage

• Visste at hun hadde problemer med hørsel, men ikke påvist 
hørseltap

• Lite språk, men barna skjønte stort sett hva hun mente
• God oppfølging av både barnehage og PPT

• Hun knyttet seg ofte tett til noen voksne



Overgang barnehage skole

• Før skolestart: møte mellom barnehage, PPT, skoleledelsen og oss
• Uten kommende klassekontakt

• Språk ved skolestart:
• Ingen hele setninger
• Kun korte beskjeder

• Sosialt:
• Usikker, knyttet seg gjerne til en voksen
• Falt ut i lek – så på de andre

• Barn med språkvansker bør ha ekstra ressurser tilgjengelig ved skolestart 
• Riktig kompetanse



1 og 2 klasse – liten skole

• Sara’s møte med skolen:
• Ingen ekstra oppfølging
• Før jul klarte hun kun å sitte 20 sekunder i ro på stolen
• Var i timen uten å få med seg noe – ingen læringseffekt
• Vanskelig å leke med de andre barna
• Ble klassens syndebukk

MÅTTE FÅ PPT PÅ BANEN IGJEN





1 og 2 klasse – liten skole

• Innvilget ekstra ressurser

• Vernepleier med pedagogbakgrunn

• Fikk spespedtimer i norsk:
• En til en utenfor klassen
• Ble tatt ut av mattetimer for disse timene

• Høsten i 2. klasse fungerte det bedre sosialt

• Varsling av mindre ressurser fra rektor – nøkkelpersoner 
sluttet

• Læringsmessig lite utbytte – men bedre rustet sosialt



3-5 klasse – ny (dysleksivennlig)skole 
nye muligheter

• Tett oppfølging og kartlegging fra starten –
tilpassing av undervisning
• Høreapparat våren i 3. klasse
• SSV, dysleksi – mer tilpasset undervisning i små 

grupper
• Mange venner og flere barn med språklige 

utfordringer
• Utfordringer i skjæringspunktet mellom tilpasset 

og vanlig undervisning
• Bruk av hjelpemidler 



Hjelpemidler

I klasserommet:

• Lydanlegg

Sara har med seg:

• 2 par briller 
• Høreapparat og Rogerpenn

• Ipad

• PC
• Telefon



Følgevansker

• Kan ikke klokka – har ikke tidsbegrep

• Liker forutsigbarhet – vanskelig med plutselig endring

• Vanskelig å leke med barn når de er flere enn 2
• Kommunikasjon:

• Oppfatter ikke alt som blir sagt
• Vanskelig å si det hun vil si
• Mobiltelefon



Hva slags lærer trenger et 
barn med utfordringer

• En lærer som skjønner utfordringene og er klar 
over både vansker og følgevansker
• En som har tid
• En som barnet har tiltro til – tør å spørre
• Passer på at barnet har fått med seg det som blir 

sagt
• En som kan hjelpemidlene som skal brukes
• Fokus på mestring 
• En som lærer med hjerte



Møte med andre foreldre

Til tider vanskelig



Møte med Statped

• Skolen ønsket råd ift. de sammensatte 
utfordringene - møte i 4. klasse

• Møte basert på evalueringer og tester fra skolen

• Erfaring:
• Mest generelle råd om hvordan hun kan få 

mest mulig læringseffekt
• Egentlig ingen nye råd for skolen

• Ønske: 
• mer konkret oppfølging – og også videre 

oppfølging
• Kurs for foreldre og lærere 



Erfaringer som foreldre 

Hva fungerer
• Kontinuitet og forutsigbarhet
• Planlegging – godt samarbeid
• Ikke for mye press
• Gjøre lekser på skolen
• Passelig med aktiviteter utenom 

skole

Hva fungerer ikke
• Manglende struktur
• Liten skole – ikke bredden i 

kompetanse på spesielle behov
• Lekser



Fritid

Aktiviteter som øker selvtilliten og 
som 

samtidig utfordrer


