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Böcker om och för barn och unga med dyslexi   

Det finns ord bakom bokstäverna av Lisbeth Iglum Rønhovd 

Tryckt bok med många uttrycksfulla bilder om hur det kan kännas att  

ha dyslexi.  

Barnböcker från 6år  

Bråkiga bokstäver och Slagsmål av Helena Bross   

Henke och bokstäverna som hoppar av Henk Linskens   

Penna, papper, panik av Pernilla Gelén  

Barnböcker från 9 år  

Jerker och tjejerna av Helena Axelsson Östlund  
Körläraren har upptäckt Jerkers musiköra och så får han hjälp med  
sin dyslexi, vilket gör livet i skolan lättare.                          

Läsa spelet av Tom Palmer 
Ingenting får Ben att må bra som när han spelar fotboll, hans tränare 
berömmer honom ofta. Men i skolan är det riktigt jobbigt, han bär 
på en stor hemlighet.  

Något hemligt av Sofie Berthet 
Handlar om ett barn som har dyslexi men som upptäcker att hen har 
en speciell förmåga: hen kan prata med djur. 

Utan ord av Sofie Berthet  
Handlar om två pojkar som är väldigt olika men båda har dyslexi 
och kan tala med djur. 

Skriver du så? av Elin Molander  
Huvudpersonen hittar ett sätt att visa att hon kan, genom att rita en 
berättelse i stället för att skriva.  
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Fortsättning barnböcker från 9 år  

Hamburgare och coca-cola av Gull Åkerblom 
En klok och initierad skildring om hur det kan vara att ha dyslexi.   

Zäta av Elsie Petrén 

En populär och spännande detektivserie. 

Ungdomsböcker – Spänning och inspiration om att 
övervinna tuffa situationer 

En planet i mitt huvud av Sally Gardner 

Om mod, revolt och vänskap. 

Nästan som Zlatan av Johanna Nilsson 

En stark berättelse som med glöd och intensitet skildrar Johans kamp 

med både bokstäverna och fotbollen. 

Percy Jackson Född till hjälte av Rick Riordan 

Om en pojke som har ADHD och dyslexi. 

Alla boktitlar hittar du på Legimus eller i  
Biblio appen om inget annat angetts 

Legimus: är en gratistjänst för den som har dyslexi. Du får tillgång till 

tjänsten genom ditt bibliotek. 

Biblio: I bibliotekets app – Biblio här hittar du e-böcker och e-ljudböcker. 
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