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Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som 
omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och 
skriva. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betyd-
ligt vanligare än dyslexi. Dyslexi är endast en av olika möjliga 
orsaker till svårigheterna. En gemensam faktor för alla som 
har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig 
skriven text. Ibland förekommer det tillsammans med andra 
svårigheter, till exempel språkstörning. 

Svårigheterna kan bero på olika saker, t.ex. för lite övning, 
koncentrationssvårigheter eller språkliga svårigheter. Dessut-
om kan medicinska orsaker, emotionella faktorer eller begåv-
ning inverka. 

Hur går en utredning till?
Om du misstänker att ditt barn har läs- och skrivsvårigheter 
skall du i första hand diskutera detta med skolan. Läraren 
och/eller specialläraren kan göra en bedömning av graden av 
läs- och skrivsvårigheter samt diskutera eventuella särskilda 
åtgärder i skolan. 

Talterapeuterna på ÅHS gör läs- och skrivutredningar för ung-
domar och vuxna som behöver intyg för högskoleprov, anpass-
ningar i studier eller inträdesförhör samt som del i bedömning 
av arbetsförmåga. En läkarremiss behövs alltid. Talterapeuter-
na gör läs- och skrivutredning för elever i grundskolan och på 
gymnasialstadiet endast som del av en annan utredning (till ex-
empel neuropsykiatrisk eller språklig utredning).

En läs- och skrivutredning syftar framförallt till att kartlägga 
vilka delar i läs- och skrivprocessen som är svåra. Det är lätt-
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are att möta och leva med det som är svårt om man vet vad 
som är svårt. Idag finns hjälp att få. För barn med läs- och 
skrivsvårigheter är det viktigt med en kombination av träning, 
kompensation och läsupplevelser. För vuxna är det viktigast 
med kompensation. 

Mera information
• Dyslexiföreningen i Sverige:  

https://www.dyslexiforeningen.se/ 

• Information om alternativa lärverktyg:  
http://www.logopedeniskolan.se/

Kontaktuppgifter till talterapin hittar du på www.ahs.ax.
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