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Dysleksi, motivation og robusthed Trine Trentemøller Hent PDF Forlaget skriver: Børn med dysleksi oplever
ofte nederlag, når de møder den skriftsprogskultur skolen bygger på. Børnene oplever, at de ikke kan følge
med deres kammerater fagligt, og den oplevelse kan have store psykiske konsekvenser for børnene, ligesom
det kan få afgørende betydning for deres fremtidige uddannelsesvalg. Det er vigtigt, at både forældre og

lærere kan motivere børnene, og det er vigtigt, at de voksne omkring børnene arbejder sammen om at styrke
børnenes robusthed, så de kan overkomme de udfordringer de møder.

Trine Trentemøller formidler viden om dysleksi, motivation og robusthed og giver bud på strategier til,
hvordan man kan arbejde med børnene både i skolen og i hjemmet. Det er barnets perspektiv, der er i fokus,

og børnenes stemmer kommer til udtryk gennem tegninger, der illustrere, hvordan det opleves at have
dysleksi: Hvad bør der være mere af i skolen og hvad bør der være mindre af, hvis det skal være nemmere at
gå i skole, når man har dysleksi. Bogen opfordrer til, at børnenes stemmer inddrages, og den peger på, hvor

vigtigt et godt samarbejde mellem skole og hjem er, når et barn er udfordret i skolen. 
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