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Ikke nok kompetanse 
i kommunene

Det er bestemt at det nasjon-
ale fagmiljøet Statped ikke 
lenger skal jobbe med 
lese- og skrivevansker 
og matematikkvansker. 
Kommunene skal ha nok 
kompetanse til å håndtere 
ansvaret for disse elevene på 
egen hånd. 

En helt ny undersøkelse 
fra Dysleksi Norge viser at 
kommunene ikke er klare 
til å ta over ansvaret for 
matematikkvansker. Ni 
prosent av de spurte PP-
tjenestene sier at de rett 
og slett ikke utreder for 
matematikkvansker. 

81 prosent av dem som 
har fått påvist dyskalkuli, fikk 
diagnosen på ungdomsskolen 
eller senere (se søylediagram). 

– Vår erfaring tilsa at 
utredningspraksis på 
matematikkvansker er 
svært dårlig, og disse 
funnene bekrefter 
dessverre inntrykket, sier 
generalsekretær i Dysleksi 
Norge Caroline Solem.

Store kjønnsforskjeller
Det er godt kjent at flere 
gutter enn jenter mottar 

spesialundervisning, og 
at jenter gjør det bedre på 
skolen enn gutter. Tidligere 
trodde man at det også var 
flere gutter enn jenter som 
har dysleksi, men i nyere tid 
har man antatt at det ikke er 
noen forskjell. 

Ifølge undersøkelsen 
til Dysleksi Norge har 
kun 2 prosent kvinner i 
befolkningen fått påvist 
dysleksi mot 10 prosent av 
mennene. Det er også flere 
menn enn kvinner som får 
påvist dyskalkuli og SSV, 
men forskjellen er aller 
tydeligst på dysleksi. 

Sjansen er altså mye større 
for at du får påvist én eller 
flere av vanskene om du er 
mann enn om du er kvinne. 
Hele 97 prosent av kvinnene 
har ikke fått påvist en 
vanske, mens kun 84 prosent 
av mennene sier det samme.

– Dette er overraskende 
tall. Med alt vi vet om 
kjønnsforskjeller i skolen 
er det i og for seg ikke 
overraskende at det er 
kjønnsforskjeller, men at de 
var så tydelige hadde jeg ikke 
trodd, sier Solem. •

Dysleksi Norge har bestilt to 
undersøkelser fra Norstat om 
utredningspraksis i norske 
kommuner på dysleksi, 
dyskalkuli og SSV/DLD. Personer 
i befolkningen er målgruppen 
for den ene undersøkelsen. 
PP-tjenester er målgruppen 
for den andre undersøkelsen. 
Resultatene fra undersøkelsen 
publiseres i en rapport 19. mars 
2021.
Vil du vite mer?
Ønsker du å få med deg flere 
resultater fra undersøkelsene? 
Dysleksi Norge presenterer 
resultatene under et webinar den 
18. mars. Følg med på Facebook 
for informasjon om påmelding.

En ny undersøkelse fra Dysleksi Norge viser at kommunene ikke er klare til 
å ta over ansvaret for matematikkvansker når disse nå skal ut av Statped. 

To undersøkelser
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