
 

 

 

 

 

 

 

Dyslexiförbundet FMLS i Almedalen 
Tisdagen den 1 juli 2014 anordnar Dyslexiförbundet FMLS fyra 
intressanta seminarier på högskolan i Visby, sal "D24".  

9.00  Rätten till dyslexiutredning och hjälpmedel. 
I en del landsting och kommuner är kötiderna till utredning helt oacceptabla. I andra nekas 

man hjälpmedel. På vissa håll träter man om ansvaret. På andra ställen fungerar de utmärkt. 

Dyslexiförbundet FMLS redogör för sin alldeles färska utredning om hur landstingen hanterar 

frågan. Svenska Dyslexiföreningen redogör för sin utredningsmodell. 

Diskussion om vad som är rimligt och rätt. 

Medverkande: Christina Hellman Svenska Dyslexiföreningen, Bodil Båvner SKL, Lars-Axel 

Nordell (kd) riksdagsman, Åsa Karle SPSM, Bengt-Erik Johansson Dyslexiförbundet FMLS. 

Moderator: Torbjörn Lundgren, Dyslexiförbundet FMLS. 

10.45  Ska vi ge upp kampen om en skola för alla? 

Upprepade undersökningar och enkäter från skolinspektionen, lärarförbundet och 

brukarorganisationerna visar att skolan inte förmår ge den anpassade undervisning eleverna 

behöver. Vi redogör här till exempel för resultat av vår egen demoskopundersökning. 

– Vad gör vi? Vilka är de konstruktiva motåtgärderna? Kan den nya diskrimineringslagen öka 

trycket? Eller ska vi kasta in hatten och rekommendera anpassad segregation? 

Medverkande: Ann-Marie Begler Skolinspektionen, Inger Maurin Lärarförbundet, Helena 

Bross lärare, Per-Arne Andersson SKL, Christina Hellman lärarutbildare SU, Agneta Stalder 

FDB, Sven Eklöf Dyslexiförbundet FMLS, Roger Haddad (fp) riksdagsman, Camilla 

Waltersson Grönvall (m) riksdagsman. 

Moderator: Mikael Klein, Handikappförbunden   Vänd! 



14.15 Varför syns inte funktionshindrade i 
statistiken, när resultatet kan bli att vi döljer 
utanförskapet?  
Stefan Johansson, KTH/FunkaNu, har undersökt internetvanorna hos personer med kognitiva 

och psykiska funktionsnedsättningar. En dagsfärsk rapport presenteras. Han visar att det går 

att få fram hållbara siffror på hur målgruppernas vanor ser ut. Med resultaten som 

utgångspunkt diskuteras hur funktionshindrade kan inkluderas i olika levnadsundersökningar 

samt hur man kan öka delaktighet för att skapa jämlika villkor. 

Medverkande: Stefan Johansson, KTH/FunkaNu/Begripsam, Jan Gulliksen Sveriges digitala 

champion, Ingrid Burman Handikappförbunden, Eva Nordin-Olsson Autismförbundet, Frida 

Lundin Begripsam, Hans von Axelsson Myndigheten för Delaktighet, Marietta de Pourbaix-

Lundin (m) riksdagsman. 

Moderator: Mia Ahlgren, Handikappförbunden 

16.00 Ett läslyft även för vuxna? 

Läsningens betydelse diskuteras vitt och brett. På grund av dalande skolresultat sker det oftast 

i ett skol- och elevperspektiv. Men frågan är bredare än så. Är inte vuxnas läsvanor också 

viktiga och en nödvändighet för en levande demokrati. 

Medverkande: Staffan Forsell generaldirektör Statens Kulturråd, Gina Persson IF Metall, Ann 

Stigell MTM, Lena Kallenberg författare och läsfrämjare, Inger Rålenius Dyslexiförbundet 

FMLS, Anne-Marie Brodén (m) riksdagsman, Ulf Nilson (fp) riksdagsman, Tina Ehn (mp) 

riksdagsman, Isak From (s) riksdagsman. 

Moderator Niklas Lindberg, Biblioteksföreningen. 
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