Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi

Vad det är och hur du lever med det

Varför har några svårt att läsa och skriva när
det är hur lätt som helst för andra?
Vi har alla våra starka och svaga sidor. En del hittar utan
problem bland stadens gator. Andra har svårare för det.
Stina fintar lätt med bollen, medan Johan fumlar. Han kan
å andra sidan läsa och skriva bra, vilket Stina har svårare
för.
Många skillnader är medfödda eller genetiska. Problem
uppstår när till exempel en synsvag person tvingas läsa utan
glasögon. Stina får problem när hon måste läsa för att få
information eller skriva det hon vill ha sagt.

Är det alltid dyslexi?
Man lär sig tala genom att umgås med andra som talar. Så
enkelt är det inte att lära sig läsa och skriva. Skriftspråket
är en komplicerad uppfinning. Läsning och skrivning är
en process som tar en stor del av våra sinnesförmågor
i anspråk. Om läsningen ska gå bra måste den ske
automatiskt.
Läs- och skrivsvårigheter kan ha många orsaker – dyslexi
är en. Personer med dyslexi har svårt med kopplingen
mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Vi talar om
fonologiska svårigheter.
Lässvårigheter kan också bero på ett svagt korttidsminne,
vilket innebär att du kanske inte kommer ihåg hur
meningen började när du kommer till slutet. Vissa
personer kan även ha svårt att i minnet hitta det ord de
faktiskt kan och vill använda, det kallar vi problem med
ordmobiliseringen. Den som har svårt att koncentrera sig
kan få läs- och skrivsvårigheter, likaså den som har problem
med läsförståelsen eller arbetsminnet. Andra orsaker kan
vara ovana med skriftspråket eller att man har ett annat
modersmål.

Omslagsbilden: Andreas
Wihlborg har studerat på
Stockholms universitet med
stöd av olika hjälpmedel.
Han har engagerat sig i
Dyslexiförbundet i Stockholm.
Idag fungerar det mycket
bättre för Andreas än när han
gick i skolan, tycker han.

Måste vi sätta etikett
på allt?
För att kunna bygga ett
hus måste vi veta hur
långa människor är, annars
kanske varannan person
får kröka på ryggen. På
liknande sätt måste vi
anpassa miljön efter andra
av våra förutsättningar. Om
skolan eller arbetsplatsen
ska fungera måste den vara
anpassad efter de enskilda
individernas förutsättningar.
Utredning och diagnos
handlar alltså inte om att
stämpla individen – utan
om att ta reda på hur
omgivningen ska formas på
bästa sätt.

Kan man träna
bort läs- och
skrivsvårigheter?
Med rätt stöd och stimulans
kan en person med
svårigheter träna upp sin
läs- och skrivförmåga. Ju
tidigare insatser, desto bättre
möjligheter att lyckas med
läsningen och skrivningen.
Om förutsättningarna är
bra kan även den som har
dyslexi ta del av texter och
uttrycka sig i skrift. Tidig
upptäckt och tidiga åtgärder
är A och O.

Hur många har läs- och skrivsvårigheter?
Det finns undersökningar som visar att mellan 20 och
25 procent av befolkningen har svårigheter att ta till sig
innehållet i en vanlig dagstidning. Svårigheterna kan
ha olika orsaker, bland annat funktionsnedsättningar.
Skolverket konstaterar i en utredning att mellan 6 och
8 procent av eleverna i grundskolan har stora läs- och
skrivsvårigheter och tester visar att 4 till 5 procent av
befolkningen har dyslexi. Uppskattningsvis finns det i
Sverige 400 000 personer med dyslexi.

Vad alla bör veta om läs- och
skrivsvårigheter i en digital värld
Torbjörn Lundgren / Karin Ohlis,
Dyslexiförbundet
Boken förespråkar ett individanpassat
förhållningssätt där pedagogik och
tekniska hjälpmedel går hand i hand.
Smart start vid
lässvårigheter och dyslexi
Bodil Andersson / Louise Belfrage / Eva Sjölund, Natur
och Kultur / Lärpocket
Praktiska tips för att underlätta
samarbetet mellan lärare och föräldrar.
Många handfasta råd.
X – En liten bok om dyslexi
Martin Ingvar, Natur och Kultur
Om hur det är att växa upp med dyslexi,
hur kunskapen om dyslexi utvecklats
och vilka pedagogiska metoder dom
visat sig fungera i praktiken.
Ungdomar läser och skriver
Siv Fischbein (red), Studentlitteratur
Författarna till boken belyser ur olika
perspektiv läs- och skrivsvårigheter hos
elever på högstadiet eller i
gymnasieskolan.
LÄSK-pärmen
Information om läs- och
skrivsvårigheter för föräldrar och lärare.
A4-pärm eller A5-bok eller som e-bok
med text och ljud, eller skrivas ut från
hemsidan. www.fdb.nu
DysseAppen
En app för unga med tips om verktyg
och strategier som kan göra skolan
lättare. Appen är framtagen av
Föräldraföreningen För Dyslektiska
Barn (FDB). Finns för IOS och Android.

Appar för smarta telefoner och
surfplattor kan underlätta läsning
och skrivning.

Förståelse, stöd
och rätt verktyg är
viktigt!
Det går att bli bättre på att
läsa och skriva genom
träning. Men en person som
endast tvingas traggla
förlorar motivationen, och
framstegen uteblir. Det är
viktigt att skilja mellan
lästräning och läsning för
att hämta in kunskap.
En elev med läs- och
skrivsvårigheter ska inte
behöva stånga sig blodig
mot en text för att hämta in
kunskap i till exempel
geografi. För att utveckla
sina ämneskunskaper måste
eleven få möjlighet att
lyssna till texten och
använda skrivhjälpmedel.
Utan rätt verktyg hamnar
man lätt på efterkälken.

Så känner du igen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:
Tecken vid läsning
•
•
•
•
•
•
•

Läser långsamt, trevande eller hackigt
Läser fort och gissar
Stannar upp och läser om
Utelämnar eller läser fel på små ord eller ändelser
Gör tillägg – tappa blir trappa
Kastar om bokstäver – bar blir bra
Vänder ord – med blir dem
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• Upprepar tidigare ljud i samma ord – firade blir firaride

Tecken vid skrivning

b ra

•
•
•
•

Utelämnar vokaler eller ändelser
Kastar om konsonanter
Glömmer prickar och ringar
Spegelvänder

• Skriver otydligt

Sekundära tecken
•
•
•
•
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Bristande förståelse
Begränsat ordförråd
Mindre allmän- och ämneskunskap
Minskad motivation och uthållighet

• Sänkt självförtroende
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Jag misstänker dyslexi - vad gör jag?
Om du misstänker att du själv eller ditt barn har dyslexi, vänd dig till
skolan, till arbetsförmedlingen, din arbetsgivare/försäkringskassan eller
till logopedmottagningen i ditt landsting. Alla har skyldighet att hjälpa
dig och om det är motiverat hjälpa till med utredning och anpassning.
Kontakta gärna Dyslexiförbundet. www.dyslexi.org

”Låt inte allt handla om läsning”
Att vara omusikalisk betraktas
sällan som ett problem. Men
om ett barn är dåligt på att läsa
och skriva, tycker alla att det är
allvarligt. Risken finns att vi gör
problemet större än vad det är, och
att vi glömmer att det finns annat
som också är viktigt. I värsta fall
får barnet ägna all sin energi till att
träna sig i att skriva och läsa.
Eva Funck är
känd från olika
barnprogram i
TV. Hon var med i
Björnes magasin
redan på 80-talet
och på senare
år har hon gjort
flera serier av
faktaprogram
för barn. Hon
har drivit teater
med dockan
Hönapöna och
skrivit böcker.

– I en miljö där läsning och
skrivning är det enda som räknas,
kommer vi dyslektiker alltid att
känna oss dåliga. Där krymper vi
som människor.
Eva Funck ser bestämd ut när hon
pratar. Hon drar efter andan och
fortsätter.
– Låt oss ha vår dyslexi ifred. Allt
i skolan behöver inte kretsa runt
läsning och skrivning. Vi växer
bäst om vi får syssla med saker
vi är bra på och som vi tycker är
roliga. Då hittar vi vägar framåt.
Evas föräldrar gjorde aldrig någon
stor sak av att hon som barn
hade svårt för att lära sig läsa
och skriva. Istället uppmuntrade
de henne att göra de saker hon
var bra på. Som att pyssla, till
exempel. Hennes lärare var också
bra på att se andra kvaliteter än
läs- och skrivförmågan.
– Visserligen gick jag hos en
hjälplärare som gjorde allt för
att förklara det här med långa

och korta vokaler, säger Eva och
skrattar. Hon beskrev det som
en boll som studsar, eller något.
Jag förstod aldrig riktigt vad hon
menade, men jag begrep i alla fall
att hon och de andra lärarna ville
mig väl.
Eva växte inom de områden hon
tyckte var roliga och som hon hade
lätt för. Intresset för teater och
teve tvingade henne att närma sig
bokstäverna.
– Det handlar om att hitta rätt.
Får man göra det man tycker är
roligt kan lusten mycket väl få
en att både vilja läsa och skriva
om saken. Om det sedan går lite
långsamt eller blir några stavfel
är det väl inte hela världen. Det
viktigaste är ju att budskapet går
fram.
Idag när det finns så mycket
hjälpmedel är dyslexin i sig inte
något större problem. Det är
nästan bara när Eva är på banken
och måste fylla i blanketter för
hand, som hon tycker att det är
jobbigt att ha dyslexi. Men när
hon skriver böcker eller manus på
sin dator känner hon knappt av
sina svårigheter.
– Alla dyslektiker borde få
en egen dator, säger hon.
Det är lättare att skriva med
tangenter än med penna, och
rättstavningsprogrammet
underlättar enormt.

Stödjer personer med funktionsnedsättningarna
läs- och skrivsvårigheter / dyslexi och
matematiksvårigheter / dyskalkyli samt tillvaratar
och bevakar deras intressen. Dyslexiförbundet
bildades 1979 och är sedan 1990 en erkänd
organisation för funktionsnedsatta, för föräldrar
och andra intresserade.
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Förbundet arbetar med information, råd
och stöd, påverkan och intressepolitik samt
föreningsverksamheter som möten,
föreläsningar, studier, läger med mera.
Dyslexiförbundet är en mötesplats där
medlemmar kan utbyta erfarenheter och
stötta varandra. Förbundet har cirka 8.000
medlemmar i ett 60 -tal lokalföreningar och
distrikt.
Skriv-Knuten är Dyslexiförbundets
informations- och rådgivningsverksamhet.
Hit kan barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och
lärare med flera vända sig för att få kunskap,
information, råd och stöd om hjälpmedel,
rättigheter och möjligheter. Skriv-Knuten
bedriver ävenfortbildningsverksamhet för
lärare och andra och genomför även årligen
en tvådagars Dysleximässa. Skriv-Knuten
drivs med stöd av Skolverket.
Orden på jobbet är ett arvsfondsprojekt som
undersöker hur läs-, skriv- och sifferhanteringen
ser ut på dagens arbetsplatser. Särskilt för
personer med dyslexi och dyskalkyli. Här
uppmärksammas problem och sprids lösningar
för anställda, arbetsgivare, fackförbund och
myndigheter. Läs mer:
www.dyslexi.org/ordenpajobbet
Läs & Skriv är Dyslexiförbundet tidning, som
kommer ut med fyra nummer per år. I tidningen
samt på Dyslexiförbundet hemsida finns mer
information.

www.dyslexi.org

Vill du stödja
Dyslexiförbundets
arbete? Alla
bidrag, stora som
små, är välkomna.
Bg: 764-4354
Swish: 1235020607

