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Släpp in oss i den 
digitala gemenskapen!
Forskning visar att mellan fem 
och tio procent av befolkningen 
har dyslexi och att runt fem 
procent har dyskalkyli. Det 
betyder att det i varje klass finns 
åtminstone ett par elever som 
har dessa problem.

Det betyder också att på de flesta 
arbetsplatser finns det personer med 
dyslexi eller dyskalkyli. Du är alltså långt 
ifrån ensam om att ha svårt att läsa, 
skriva eller räkna, även om det ibland  
kan kännas så. 

Vi är många som kämpar med att läsa 
texter och att formulera oss i mejl eller 
sms. Kanske vågar vi inte ens skriva något 
i sociala medier. Jag vet hur det är 
eftersom jag är en av alla som kämpar 
och som känner frustration. Ofta vill jag 
skriva min åsikt, lämna en snabb 
kommentar till ett inlägg eller skicka ett 
sms till någon. Men om jag inte känner 
personen eller om jag vet att flera kan 
läsa, så låter jag bli. Jag gör det för att jag 
är rädd för att bli dömd för mina stavfel 
eller misstolkad på grund av felaktig 
meningsbyggnad. 

Att ha svårt med stavningen påverkar 
även andra saker i den digitala världen, 
till exempel kan det vara oerhört svårt  
att korrekt fylla i digitala blanketter.  
Lika hopplöst svårt kan det vara söka 
information med hjälp av olika 
sökmotorer. 

Sen får vi inte glömma läsningen. Det tar 
mycket tid och kraft att tugga sig igenom 
texter på olika webbsidor innan man till 
slut hittar rätt information. Det händer 
att jag ger upp.

Vad får det här för konsekvenser?  
Jo, många av oss med läs- och 
skrivsvårigheter riskerar att missa viktig 
information och att svara på frågor från 
till exempel en myndighet, skola, 
försäkringsbolag eller bank. 

Så här svårt ska det inte behöva vara!
•  Ge oss information som är begriplig 

och formulär som är enkla att fylla i. 
•  Utrusta webbplatser med funktioner 

för att lyssna på texter och tala in det 
man vill skriva. 

Slutligen ber vi om förståelse när vi 
stavar illa eller råkar kasta om ord.  
Var snälla mot oss och mot alla andra på 
sociala medier. Om det är svårt att förstå 
så be oss vänligt att förklara.

Släpp in oss i den digitala gemenskapen 
– det är en fråga om demokrati!

Catrine Folcker
Förbundsordförande 

Catrine Folcker 
ordförande i 
Dyslexiförbundet.
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Prins Carl Philip 
är Dyslexiförbundets beskyddare
Prinsen ger sitt uttalade stöd för  
förbundet och förbundets arbete.
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FÖRST OCH FRÄMST

Kampanj om rättvisa Nationella prov
Över 3 500 personer har nu skrivit 
under en namnlista för rättvisa 
nationella prov för elever med dyslexi. 
Namninsamlingen ingår i en kampanj 
som hela den svenska dyslexirörelsen 
står bakom. Målet är att alla med 
dyslexi ska få använda sina digitala 
verktyg även på prov. Kampanjen pågår 
i sociala medier under hashtaggen 
#rattvisanp. 

På webbplatsen dyslexi.org och på 
sociala medier kan du ta del av korta 
filmklipp där bland andra Torbjörn 
Lundgren, Inger Rålenius och Susanna 
Cederquist berättar varför de tycker att 
frågan är viktig. Vi samlar också in 
vittnesmål om nationella prov. 
Namnlistan och vittnesmålen ska 
senare överlämnas till 
utbildningsministern.

Skriv på namnlistan och uppmana 
andra att göra det. Du hittar länkar och 
mer information på webbplatsen: 
rattvisanp.org. Skicka in ditt 
vittnesmål till sara.rydin@dyslexi.org. 

Med ditt stöd kan vi lyckas förändra 
skolan!

Det går bra att ta till sig en text med ögon, 
öron och fingrar.

Du behövs i 
Dyslexiförbundet!
Dyslexiförbundets verksamhet utgår 
från våra medlemmar. Ju fler 
medlemmar vi är desto större blir våra 
möjligheter att påverka. 

Vi kämpar bland annat för rätten
•  att få använda hjälpmedel 
•  att få lära sig läsa, skriva och räkna 
•  till tillgänglig och begriplig 

information. 

Som medlem får du gå gratis eller till 
reducerat pris på våra föreläsningar, 
kostnadsfri rådgivning om dina 
rättigheter i skola, arbete och på 
fritiden. Du får även fri tillgång till den 
molnbaserade talsyntesen Claroread 
Anywhere.

Välkommen som medlem! 
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Se Torbjön Lundgren i klippet om  
rättvisa nationella prov och läsning 
pä rattvisanp.org
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Nationella prov:

Domstolsförhandling 
mot Skolverket i 
december
För ett år sedan stämde en elev 
Skolverket för att hon nekats använda 
hjälpmedel under Nationella proven. 
Hon menade att det handlade om 
diskriminering eftersom hon 
missgynnats vid provet och därför fått 
sämre betyg. Den 14 december 2021 tas 
målet upp för huvudförhandling i 
Solna Tingsrätt. 

Eleven har stöd av bland annat 
Dyslexiförbundet, Disability Rights 
Defenders Sweden och Talerättsfonden 
mot diskriminering. 

Annika Jyrvall Åkerberg 
i styrelsen för nytt 
MR-institut
Människorättsjuristen Annika Jyrvall 
Åkerberg har valts till ledamot i 
styrelsen för Institutet för mänskliga 
rättigheter som inrättas den 1 januari 
2022. Institutets främsta uppgift blir 
att säkerställa de mänskliga 
rättigheterna i Sverige. Annika Jyrvall 
Åkerberg har bred kompetens och stor 
erfarenhet av frågor om funktionsrätt. 
Av den anledningen blev hon nominerad 
av organisationen Funktionsrätt Sverige. 

Annika Jyrvall Åkerberg har stor kunskap om 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.
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STÖD VID HÖGRE STUDIER

Vad handlar det om? 
•  Många studenter anser inte att de får det  

stöd de behöver vid högre studier.
•  Dyslexiförbundet undersöker nu hur stödet ser ut.
•  Hittills har 38 lärosäten och 80 studenter svarat på frågor.
•  Undersökningen pågår året ut

Vilket stöd får  
studenter med dyslexi och dyskalkyli?
Förra året beviljades  
10 680 studenter med läs- 
och skrivsvårigheter särskilt 
pedagogiskt stöd under 
sina studier vid universitet 
eller högskolor. Men många 
anser ändå inte att de fått 
den hjälp de behöver eller 
borde ha rätt till. Nu försöker 
Dyslexiförbundet ta reda på 
mer om hur det förhåller sig 
med stödet. Skillnaden mellan 
olika lärosäten är stora. 

Tidigt i höstas skickade 
Dyslexiförbundet ut en enkät till 
landets cirka 50 högskolor och 
universitet. Hittills har 38 av lärosätena 
svarat på de sju frågorna i enkäten. 

En annan enkät riktades till studenter 
och spreds via studentorganisationer, 
samordnare och sociala medier.  
Fram till mitten av november hade  
80 studenter svarat. De representerar 
nästan samtliga universitet och 
högskolor.

Enkätundersökningen fortsätter till 
årsskiftet och i början av nästa år ska 
resultaten sammanställas i en rapport. 
Men redan nu kan tidningen Läs & 
Skriv avslöja en del om stödet 
studenterna får, eller inte får. 

Hur går det till för att få stöd?

För att ansöka om särskilt pedagogiskt 
stöd vänder sig studenten till lärosätets 
samordnare för funktionshinderfrågor 
eller motsvarande. Samordnaren gör 
en bedömning av studentens behov. På 
de flesta håll krävs intyg från logoped 

eller annan medicinsk personal, ibland 
går det också bra med en kartläggning 
från en specialpedagog. 

På några enstaka instanser räcker det 
att studenten själv berättar om sina 
svårigheter. Några få lärosäten har 
personal med kompetens att göra egna 
utredningar. En högskola förmedlar 
kontakter och bekostar utredningar. 
Det vanligaste är dock att studenten 
själv måste se till att ha ett giltigt intyg.

Information om det särskilda stödet 
brukar finnas på webben och man 
brukar också informera i samband med 
uppropet.

Handläggningstiden för att få sitt stöd 
kan vara lång. En student skriver att 
det tog sex veckor innan stödet 
beviljades. Det gick inte att skynda på 
processen eftersom stödet först kunde 
sökas efter att kursen hade startat.  
En annan student skriver att det dröjde 
tre månader efter kursstart innan 
stödet beviljades. 

Många lärosäten uppger att de har 
licenser på talsyntes och rättstavnings-
program som alla studenter får använda. 
Det är också vanligt med ”skrivarstugor” 
dit alla studenter kan vända sig för att 
få hjälp med sina texter. 

Lyssna på text
Talsyntes är det vanligaste stödet som 
universitet och högskolor erbjuder 
studenter med läs- och skrivsvårigheter. 
Anmärkningsvärt är att knappt hälften 
av studenterna uppger att de har fått 
talsyntes.

För att få inläst kurslitteratur behövs 
inget skriftligt intyg. Studenter med 

lässvårigheter vänder sig till biblioteket 
på lärosätet. Där får studenten hjälp att 
registrera sig för att läsa talböcker via 
tjänsten Legimus och även hjälp att 
beställa kurslitteratur som behövs 
under utbildningen. 

Några studenter klagar på att det tar 
för lång tid att få kurslitteraturen 
inläst. Dessutom, om boken redan 
finns inläst är det inte alltid den 
senaste versionen.

Anteckningshjälp
Ett annat vanligt stöd som erbjuds 
studenter med läs- och skrivsvårigheter 
är anteckningshjälp. Det innebär att  
en kurskamrat får i uppdrag att dela 
med sig av sina anteckningar från 
föreläsningar. Kurskamraten får viss 
ersättning från lärosätet.

Ungefär hälften av studenterna säger 
att de har anteckningshjälp. Men vissa 
föredrar att anteckna själva eftersom 
de lär sig bättre på det sättet.

Anpassad examination
Förlängd tid på tentor är ett stöd  
som ofta erbjuds och som i hög 
utsträckning verkar utnyttjas av 
studenterna. Att sitta i enskild sal 
under tentaskrivningen verkar  
också vanligt.

26 av de 38 lärosäten uppger att  
de dessutom kan erbjuda muntlig 
examination, men av studenterna är 
det bara tre som säger sig fått denna 
typ av anpassning. Många önskar  
dock att de kunde få det.

För varje examination finns en ansvarig 
examinator som bedömer om studenten 
kan få anpassning. 

Fråga till studenterna:
Har du fått stöd från 
universitetet/högskolan 
för dina läs-, skriv- eller 
räknesvårigheter?

69 svarade ja

11 svarade nej

»
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Annica Berlin:

Svårt få stöd för 
både dyslexi och 
dövhet

Som döv student har Annica Berlin rätt till teckenspråkstolk på  
föreläsningar och seminarier, men den hjälpen kan hon inte få för  
uppläsning av kurslitteraturen. 

Studenten Annica Berlin är döv och har dyslexi. 
På universitetet får hon stöd i form av förlängd 
tid och anteckningshjälp. Hon erbjuds även 
inläst kurslitteratur, men den kan hon av 
naturliga skäl inte ta del av.

– Läsningen är mitt största problem och det som tar mest tid 
och energi. Jag behöver få kurslitteraturen uppläst på 
teckenspråk, säger Annica Berlin.

Hon studerar till grundskollärare för årskurs 4–6 på 
Stockholms universitet. Hennes inriktning är teckenspråkig 
tvåspråkig undervisning. Nu läser hon termin sju av totalt åtta. 

Hon kämpar hårt för att klara sig. Situationen är utmattande 
och egentligen ohållbar, förklarar hon. Hon sover för lite, 
har ingen fritid och dagarna slutar ofta med huvudvärk. 

– Men tack vare min envishet klarar jag mig, säger hon.

Det är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som 
ansvarar för att kurslitteratur ska finnas inläst. Men Annica 

STÖD VID HÖGRE STUDIER
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I en vägledning från Universitets kanslersämbetet (UKÄ) står  
”En examinator bör ha möjlighet att besluta om anpassad 
eller alternativ examination för studenter med 
funktionsnedsättning. Det bör framgå av kursplanen.”

En examinator kan neka en student anpassning under 
examinationen. Eftersom examinatorn har sista ordet blir 
samordnarens bedömning av studentens behov i praktiken en 
rekommendation. 

Vad saknar studenterna?
Flera studenter uttrycker att de vill ha helt muntliga tentor 
eller upplästa tentor. De önskar mer överseende med stavfel 
samt bättre stöd i sitt skrivande, bland annat vid 
uppsatsskrivande. 

Dessutom önskar många att få material i god tid, för att 
bättre kunna förbereda sig till exempel inför föreläsningar.
En del studenter saknar förståelse för sina svårigheter.  
 
En fråga till högskolorna handlade om vad de undervisande 
lärarna får för utbildning om läs-, skriv- och räknesvårigheter. 
Drygt en fjärdedel svarade att de inte ger någon utbildning 
alls och hälften svarar att de delvis ger utbildning. Resten 
uppger att de utbildar lärarna, men i praktiken handlar det 
framförallt om det finns tillgång till skriftlig information.

Frågor och och svar presenteras mer utförligt i rapporten.

Text: Ester Hedberg och Sara Rydin
Källa: Dyslexiförbundets enkätundersökning om särskilt pedagogiskt stöd 
samt Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

»

Fråga till högskolorna:
Får de som undervisar hos er utbildning 
om stöd för studenter med läs-, skriv- 
och räknesvårigheter?

21 svarade delvis

9 svarade nej

8 svarade ja
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Berlin förklarar att myndigheten inte har i uppdrag att 
producera kurslitteratur på teckenspråk. 
Ett alternativ skulle kunna vara att hon fick hjälp av en 
kurskamrat att läsa upp texterna på teckenspråk. Det skulle 
kunna ske med samma typ av ersättning som Stockholms 
universitet ger studenter som utför anteckningshjälp. Men 
här säger Stockholms universitet nej. Enligt Annica Berlin 
anser universitetet att stödet inte är tillräckligt tillförlitligt.

– Jag har en supersnäll kurskamrat som hjälper mig. Hon 
pekar ut det viktigaste som jag måste läsa och ibland hjälper 
hon mig att sammanfatta texter på teckenspråk. 

Den här kurskamraten kan tänka sig att ställa upp som 
lässtöd om universitetet hade godkänt det förslaget. Som det 
är nu sker allt hennes arbete ideellt.

– När det gäller tillförlitlighet kan jag inte se någon skillnad 
på lässtöd och anteckningsstöd. En antecknare tolkar 
föreläsningens innehåll. Jag tänker att en lässtödjare tolkar 
texten i litteraturen på samma sätt, säger Annica Berlin.

Text: Ester Hedberg

Daniel Ohlsson:

”Jag kände mig 
avvisad från 
universitetet”
Daniel Olsson fick inte den förlängda tid han 
behövde för att klara sina tentor på ett bra sätt.   
Dessutom sa en professor att ”alla kanske inte 
kan läsa juridik vid Uppsala universitet”. Daniel 
Olsson kände sig avvisad och bestämde sig för 
att avsluta studierna.

Daniel Olsson fick sin dyslexidiagnos för fem månader sedan. 
Då hade han studerat i nästan ett år vid Uppsala universitet. 
Men han hade svårt att hinna med allt som skulle läsas och 
när han missade en tenta kände han att något inte stämde.  

– Först skojade jag med administratörerna vid min 
institution om att jag hade dyslexi. Men det visade sig ju vara 
på riktigt, säger han.

Daniel Olsson har studerat vid universitet tidigare. Han har 
bland annat en magister i national- och företagsekonomi. 

STÖD VID HÖGRE STUDIER

Trots det har han aldrig anat att han skulle ha dyslexi.
– Jag har alltid klarat mig eftersom jag har ett bra 
arbetsminne och kan memorera. Jag läser 
sammanfattningar, tittar på skisser över modeller och är bra 
på siffror. Men är det för mycket text blir jag trött och tappar 
koncentrationen, säger han.

Kurserna inom det juridiska området ställer höga krav på 
läsförmågan. Under tentamen måste lagtexter tolkas med 
lagboken som viktigaste källa. Dessa texter är långa, 
komplicerade, finstilta och därmed tidskrävande att läsa.

Daniel Olsson var redan beviljad 25 procent längre tid vid 
tentamen. Orsaken är att han behöver speciella 
närprogressiva glasögon, som gör att han ser sämre i sidled.

Efter dyslexidiagnosen ansökte han om mer stöd. Han 
behövde ännu längre tid på examinationerna samt möjlighet 
att komplettera om han inte hann med. Men här tog det 
stopp. Hur han än motiverade behoven beviljades han inte 
mer än 25 procent. 

Daniel Olsson anser att stödet är godtyckligt eftersom han 
troligen kunde ha fått mer tid vid ett annat universitet. Han 
tolkar det som att personer med funktionsnedsättning inte 
är välkomna att studera juridiska ämnen vid Uppsala 
universitet.

Det här tillsammans med en kommentar från en professor 
om att ”alla kanske inte kan läsa juridik i Uppsala” fick 
Daniel Olsson att tappa lusten. Han gjorde klart de påbörjade 
kurserna men vill inte fortsätta studera juridik. 

– Det hela är verkligen tråkigt eftersom jag älskar Uppsala 
för all kunskap som finns där, säger Daniel Olsson.

 Text: Ester Hedberg

»

’’Jag har alltid klarat mig 
eftersom jag har ett bra 
arbetsminne och kan 
memorera. 
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STÖD VID HÖGRE STUDIER

Madeleine Lundin:

”Jag önskar att 
det fanns större 
förståelse ”
Studenten Madeleine Lundin måste klara av tre 
missade tentor innan hon får läsa sista terminen 
på sin utbildning till sjuksköterska.

– Jag har kunskapen, men blir stressad och gör 
små skrivfel. Om jag fick muntligt examination 
skulle det gå bättre, säger hon.

Sedan 2018 studerar Madeleine Lundin på den treåriga 
sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Skövde. Eftersom 
hon har dyslexi får hon stöd. Hon får anteckningshjälp vid 

– Jag önskar att lärarna hade lite mer 
förståelse. De kan vara väldigt hårda när dom 
bedömer stavfel på examinationerna, säger 
Madeleine Lundin.

föreläsningar och när hon lämnar in skriftliga uppgifter ska 
lärarna bortse från felstavningar. Men det gäller inte vid 
tentamina, då får hon längre tid, rätt att använda dator och 
möjlighet att sitta i enskilt rum. 

Hon har också rätt till muntliga examinationer, men i 
praktiken blir det inte av eftersom det är brist på lärare, 
förklarar hon. Den senaste tiden har hon I alla fall fått 
skrivstöd. Det går till så att hon berättar svaret för en 
kurskamrat som skriver ner det så att det blir begriplig 
svenska.

–Efter att jag fick skrivstöd har det gått mycket bättre. Men 
jag missade ändå en omtenta eftersom de hade klämt in två 
på samma dag. Jag blev helt enkelt för trött, säger hon.

Nu har Madeleine Lundin tre missade tentor som hon måste 
klara av för att kunna fortsätta studera nästa termin. Hon 
önskar att hon hade fått möjlighet att komplettera när hon 
gjort små misstag.

–På en läkemedelstenta råkade jag skriva mg. (milligram) 
istället för ml. (milliliter) och fick avdrag med 0,25 poäng. 
Hela tentan var på 23 poäng och det krävdes full pott för 
godkänt. Därför blev jag underkänd och måste nu göra om 
hela tentan. Det känns tungt, säger hon.

Men Madeleine Lundin är envis och tänker inte ge upp. 
Studiesamordnaren och familjen uppmuntrar henne. Och 
dessutom får hon bra stöd från jobbarkompisar på en 
vårdcentral och på en kirurgmottagning där hon arbetar 
extra.

– Jag får höra att jag är duktig och det känns skönt. Jag har 
inga problem med det praktiska utan det är teorin som blir 
svår. Men jag ska klara av det, säger hon.

Text: Ester Hedberg
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Läsa eller lyssna,
det är frågan
Dyslexiförbundet kämpar för 
att alla med lässvårigheter ska 
få möjlighet att ta till sig skrift 
genom att lyssna. Samtidigt 
kämpar förbundet lika hårt för 
att alla barn ska få lära sig läsa, 
eftersom vi vet att läsning är 
en viktig förmåga. I media och 
på sociala medier beskrivs ofta 
möjligheten att lyssna på text 
som ett hot mot läsförmågan.

I det här numret av tidningen Läs & 
Skriv lyfter vi för- och nackdelar med 
att lyssna på och att läsa text. För att 
vara tydliga använder vi begreppen 
”läsa” och ”lyssna”. Med ”läsa” menar 
vi traditionell läsning som består av 
avkodning och förståelse. Med ”lyssna” 
menar vi ta till sig innehållet genom 
öronen. Då behöver man inte avkoda. 

Vi har intervjuat två forskare som ger 
sin syn på läsning och lyssning, Idor 
Svensson och Karin Taube. Båda menar 
att skolans huvudfokus är att lära 

barnen läsa. Idor Svensson 
anser att assisterande teknik 
bör introduceras parallellt med 
lästräning redan i årskurs ett. 
Karin Taube menar att det finns 
en risk att allt för tidig 
introduktion av assisterande teknik 
kan ske på bekostnad av lästräning. 
Hon förordar att tekniken införs 
varsamt i årskurs fyra. 

Text: Ester Hedberg

”Säg hellre lyssna än läsa  
med öronen”
Både Idor Svensson och Karin 
Taube undviker att säga ”läsa med 
öronen”. De talar hellre om ”att ta 
till sig text”. Då spelar det ingen 
roll om det sker på traditionellt 
sätt eller med hjälp av  
assisterande teknik.

Det krävs träning för att lyssna
För att kunna ta till sig text genom 
att lyssna krävs träning. Först och 
främst ska man kunna använda 
och känna sig bekväm med den 
assisterande tekniken. Sen handlar 
det om textförståelse. Att en elev 
har lärt sig avkoda betyder inte att 
eleven per automatik förstår texten. 
Motsvarande gäller för den som 
lyssnar. För att bli bra på att ta till 
sig text krävs träning och samtal 
om till exempel textens upp byggnad, 
ordens betydelse och vad som står 
mellan raderna.  

Bryr sig hjärnan 
om hur du tar till 
dig text?
Många tycker att det är smidigare att 
läsa en text framför att lyssna. En 
anledning är man slipper krångliga 
appar och talsynteser. Dessutom går 
det ofta snabbare att läsa än att lyssna. 
Det gäller förstås för personer som har 
en god läsförmåga. För de som läser 
sämre är fördelarna med att lyssna 
större. 

Men bryr sig våra hjärnor om hur vi tar 
till oss innehåll i texter? Det enkla 
svaret verkar vara nej. 

En amerikansk forskningsrapport 
publicerades 2019 i tidskriften Journal 
of Neuroscience. Forskarna använde  
en magnetkamera för att mäta 
hjärnaktiviteten hos nio personer  
som fick lyssna och läsa berättelser. 
Resultaten visade att hjärnan inte 
gjorde någon skillnad på sättet 
innehållet togs in. Samma delar av 
hjärnan aktiverades. I studien ingick 
enbart personer utan lässvårigheter. 

Text: Ester Hedberg
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”Den som lyssnar kan  
  bli en bättre läsare”
Den som lyssnar på texter 
blir inte sämre på att läsa. 
Tvärtom. Studier visar att 
elever som intensivt och 
systematiskt får lyssna på 
text blir bättre på att läsa 
traditionellt. Det gäller elever 
som redan lärt sig avkoda. 

– Det kallas för transfereffekt, 
säger forskaren Idor Svensson. 

I princip alla barn lär sig att avkoda och 
med träning blir de flesta goda läsare. 
Men det finns några som trots intensiv 
träning inte blir bättre på att läsa. Då 
handlar det ofta om barn med dyslexi. 
En definition av dyslexi är att man inte 
svarar på evidensbaserad och 
systematisk långvarig träning, 
förklarar Idor Svensson. 

Elever med dyslexi kan behöva 
assisterande teknik för att klara skolan. 
Med assisterande teknik menas 
hjälpmedel för att bland annat läsa och 
skriva. Idor Svensson brukar säga ”ta 
till sig text”, oavsett om det gäller 
läsning eller lyssning. Och på 
motsvarande sätt säger han ”producera 
text”, oavsett om det gäller att skriva 
eller tala in text. 

Idor Svensson är professor i psykologi 
vid Linnéuniversitetet i Växjö och 
forskar på läsning och assisterande 
teknik. Han förordar att samtliga barn 
redan från årskurs ett ska få lära sig 

använda verktyg för att läsa och skriva. 
Inte bara barn med dyslexi. Introdu k  
tionen av läs- och skrivverktygen ska 
ske parallellt med läsinlärningen.

Syftet är att göra det normalt att 
använda assisterande teknik. En positiv 
effekt kan vara att elever som senare 
får stora läs och skrivsvårigheter inte 
kommer att känna sig utpekade eller 
annorlunda när de använder 
verktygen.

– Men jag måste vara tydlig. Skolans 
fokus nummer ett är att lära barnen 
läsa traditionellt, säger Idor Svensson.

I media och på sociala medier höjs en 
varnande röst för att den assisterande 
tekniken bidrar till att fler barn inte lär 
sig läsa. Men det oroar inte Idor Svensson.  

– Jag ser ingen risk med att föra in 
tekniken så länge läraren har fokus på 
läsinlärningen. De som kan läsa 
kommer att föredra att läsa vanligt 
eftersom det är smidigare och går 
snabbare, säger han.

Men för den med dyslexi och som 
överhuvudtaget inte kan läsa är 
verktygen oersättliga.

Idor Svensson har tillsammans med sina 
kollegor genomfört två bekräftade 
forskningsstudier som visar att elever 
som lyssnar på texter också blir bättre 
på att läsa med ögonen. Den stärkta 
språkliga förmågan överförs till 

läsningen. Idor Svensson kallar det 
transfereffekt.  

De positiva resultaten gäller för elever 
som lärt sig avkoda hyfsat, det vill säga 
att de kan ljuda ihop ord. I studierna 
fick eleverna intensivt och systematiskt 
lyssna på texter under en period av sex 
veckor. Elever i en kontrollgrupp fick 
traditionell specialpedagogisk 
undervisning. Båda grupperna blev 
bättre på att läsa och närmade sig 
eleverna utan lässvårigheter. 

– Men eleverna som fick använda 
verktyg upplevde att de kunde delta på 
mer likvärdiga villkor i skolan och fick 
en högre motivation för skolarbetet, 
säger Idor Svensson. 

Att fortsätta träna läsning när eleven 
blivit äldre och om det inte ger resultat 
kan leda till tappat självförtroende och 
dåligt mående. 

– Det finns ingen lag som säger att du 
måste ta till dig kunskapen i skolan 
genom att läsa. Jag ser inga problem 
med att använda verktyg. Det är en 
fråga om demokrati, säger Idor 
Svensson. 

Du kan läsa mer om Idor Svenssons 
forskning i artikeln ”20 års svensk 
forskning i assisterande teknik – vad 
har vi lärt oss?” som är publicerad på 
webbplatsen www.videnomlaesning.dk

Text: Ester Hedberg

Vad handlar det om? 
•  Idor Svensson forskar på användning  

av läs- och skrivhjälpmedel.
•  Han menar att den som behöver måste 

få använda assisterande teknik.
•  Samtidigt måste alla få lära sig läsa.
•  Istället för ”läsa och skriva” använder 

Idor Svensson begreppen  
”ta till sig och producera texter”. 

TEMA LÄSA ELLER LYSSNA?
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Idor Svensson vill att alla barn ska få lära 
sig använda assisterande teknik redan 
i årskurs ett – men de första åren ska 
fokus ligga på traditionell läsinlärning.



” Det krävs lästräning för att 
bli en bra läsare”

Skolans främsta uppgift är att 
försöka hjälpa alla barn till 
en god läsförmåga. Det kan 
vara svårt, men skolan får inte 
ge upp. Det menar professor 
emerita Karin Taube. 

– Självklart kan man ta in 
kunskap genom att lyssna, 
men att kunna läsa är ett 
fantastiskt redskap, säger hon.

Barn som lyssnar mycket på text blir 
inte sämre läsare av det. När de genom 
lyssnandet ökar sitt ordförråd och sin 
språkliga förmåga, så kan det indirekt 
vara till hjälp vid läsningen. Men det 
går aldrig att komma förbi att det är 
genom att läsa som man blir en god 
läsare, förklarar Karin Taube. 

– Det finns inga genvägar – ögonen och 
hjärnan måste vänja sig vid hur orden 
ser ut. Och den som har dyslexi måste 
träna ännu mer, säger hon.

Karin Taube är professor emerita vid 
Umeå universitet och har forskat på 
barns läs- och skrivutveckling, och även 
om dyslexi. Hon har dessutom haft 
nationellt ansvar i Sverige för den 
internationella Pisa-undersökningen, 
som bland annat mäter elevers läs- och 
matematikförmågor. Pisa-resultaten 
visar att svenska barn över tid har blivit 
sämre på att läsa. 

Enligt Karin Taube är den försämrade 
läsförmågan en utmaning. Det är 
svårare för dagens lärare att lära 
barnen läsa, än vad det var när hon 
själv började som lärare 1966. Då fanns 

inte så mycket annat som lockade. 
Böckerna kunde stimulera barnen och 
nöjesläsningen gav automatiskt 
lästräning som gjorde barnen till bättre 
läsare. 

Idag konkurrerar många saker om 
barnens uppmärksamhet. Men skolan 
får inte ge upp, menar hon. 

Den grundläggande lästräningen med 
kopplingen mellan fonem och grafem 
bör eleven ha klarat av efter de första 
åren. Systematisk undervisning om 
bokstäver och ljud bör hela tiden vara 
integrerad med annan läsundervisning, 
som högläsning och olika språkliga 
aktiviteter. De elever som behöver bör 
få fortsatt extra lästräning ytterligare 
några år.

– Men det är en balansgång. En elev 
som avskyr lästräningen och som inte 
blir bättre riskerar att få dåligt 
självförtroende. Samtidigt är det inte 
heller bra att helt släppa taget om 
lästräningen, säger hon.

Det är lärarens uppgift att se till att 
lästräningen blir en positiv upplevelse 
och att eleven känner framsteg. 

– Det bästa är om eleverna lästränar 
utan att de märker att de gör det. Dit 
kan vi nog bara nå om det finns texter 
som väcker deras intressen. Helst ska 
de också läsa på fritiden, fast det kan 
vara svårt, säger hon.

Karin Taube oroar sig för att om 
assisterande teknik sätts in för tidigt, 
då kan det ske på bekostnad av 
lästräningen. I årskurs fyra kan det 

Det är inte fel att lyssna på en text, men att 
kunna läsa är suveränt, säger Karin Taube.

dock vara dags att försiktigt sätta in de 
digitala verktygen, eftersom det då blir 
mer att lära om omvärlden och 
textmängderna ökar. 

– Det vore förskräckligt om barnen inte 
kunde tillgodogöra sig den kunskapen. 
Men jag är lite kluven. Ju mer eleven 
använder assisterande teknik, desto 
mindre lästräning blir det. Vi måste 
vara medvetna om att tiden i skolan är 
begränsad. Blir det mer av det ena blir 
det mindre av något annat, säger hon.

Text: Ester Hedberg

Vad handlar det om? 
•  Karin Taube är professor emerita i pedagogik.
•  Hon har forskat på barns läs- och skrivutveckling.
•  Hon menar att det krävs lästräning för att bli en  

bra läsare.
•  Det är skolans uppgift att hjälpa barnen bli bra läsare.
•  Efterhand kan assisterande teknik föras in.

TEMA LÄSA ELLER LYSSNA?
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Zeinab Sirad Gaatur:

”Jag läser helst vanligt”
Zeinab Sirad Gaatur läser 
filmvetenskap på Birka 
folkhögskola i Stockholm. 
Hon tycker att det är mycket 
kurslitteratur att ta sig 
igenom. 

– För mig är det bättre att läsa 
vanligt istället för att lyssna, 
säger hon. 

Zeinab Sirad Gaatur har dyslexi och 
språkstörning. Utbildningen hon läser 
är spännande, men också utmanande 
eftersom det är mycket att läsa. 
Texterna som eleverna läser brukar de 
sammanfatta och presentera för 
varandra i klassen.

 

Om Zeinab Sirad Gaatur vill kan hon 
lyssna på texterna, men hon föredrar 
att läsa vanligt.

– Jag har svårt att hänga med när jag 
lyssnar. Jag vet inte vem som sade vad. 
Jag tappar bort mig helt enkelt, säger 
hon. 

När hon läser använder hon läslinjal så 
att hon lättare kan ha koll på var hon 
befinner sig i texten. 

– Och jag kan ta det i min egen takt 
och fundera över vad som står. På så vis 
förstår jag mycket bättre, säger hon.

Zeinab Sirad Gaatur anser att för 
personer med dyslexi är det bra om 
texterna är lite enklare och har ett 

Zeinab Sirad Gaatur tycker att det är lättare att 
förstå om hon läser vanligt än om hon lyssnar.

större typsnitt. Det är också väldigt bra 
när texten finns sammanfattad på 
video. Tittar man på den innan man 
börjar läsa texten så blir det lättare att 
förstå.

När Zeinab Sirad Gaatur får välja fritt 
vad hon ska läsa, då blir det gärna 
deckare och självbiografier. 

– De är oftast upplagda kronologiskt 
och då är det enkelt att hänga med i 
berättelsen, säger hon. 
Text: Ester Hedberg
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Helene Löfberg: 

” Det är lättare att lyssna på text”
Helene Löfberg arbetar som 
förskollärare och studerar 
samtidigt till specialpedagog. 
Hon har dyslexi och föredrar 
att lyssna på texter.

– Läser jag vanligt blir jag 
jättetrött och så tappar jag 
bort mig, säger hon. 

Helene Löfberg bor i Landskrona. Hon 
arbetar samtidigt som hon studerar 
specialpedagogik på distans vid 
högskolan i Kristianstad. Hennes 
schema är fulltecknad, men hon 
blickar framåt. Efter utbildningen vill 
hon specialisera sig på att hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Sin egen diagnos fick hon för drygt fem 
år sedan. Det var i samband med att 
hennes son utreddes och fick en 

diagnos. Helene Löfberg kände igen sig 
i sonens svårigheter och anade att 
också hon hade dyslexi, vilket en 
utredning mycket riktigt visade. 
Innan dess visste hon inte särskilt 
mycket om dyslexi. 

– Men jag kände mig ofta både stressad 
och dum för att jag aldrig lyckades läsa 
en hel bok, säger hon.. 

Idag är situationen helt annorlunda. 
Hon använder digitala verktyg när hon 
skriver och litteraturen väljer hon att 
lyssna på. Det mesta finns i appen 
Legimus.  

– Samtidigt som jag lyssnar vill jag ha 
den fysiska boken framför mig. Jag 
följer med i texten och får en bild av 
hur det ser ut. Det blir ett visuellt stöd 
som gör det lättare att komma ihåg, 
säger hon.

Som avkoppling lyssnar Helene Löfberg 
mer än gärna på ljudböcker via en app. 
Hon tycker bättre om ljudböcker än 
talböcker. Det beror på att ljudböcker 
oftast är dramatiserade, medan 
talböcker är neutralt inlästa.. 

Text: Ester Hedberg
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Sen jag fick min 
dyslexidiagnos har 
jag läst fler böcker 
än någonsin tidig-
are, säger Helene 
Löfberg.
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Det är skillnad på  
ljudbok och talbok
Den som har lässvårigheter på 
grund av funktionsnedsättning 
har rätt att utan kostnad lyssna 
på talböcker. 

Talböcker produceras enligt  
paragraf 17 i lagen om  
upphovsrätt. De finansieras 
med offentliga medel. 
Ljudböcker tas fram 
kommersiellt, som vilken  
bok som helst.

De flesta talböcker produceras av 
Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM) på uppdrag av staten. MTM tar 
fram både skönlitteratur  
och kurslitteratur i talboksformat.

Talböcker kan vara inlästa med 
mänsklig röst eller med talsyntes. 
Inläsningen är ofta neutral, för att så 
mycket som möjligt påminna om 
vanlig tryckt text. En del talböcker 
kombinerar ljud och text så att läsaren 
samtidigt kan läsa och lyssna.

Ljudböcker kombinerar sällan text  
och ljud. Det är vanligt att ljudböcker 
är dramatiserade och inlästa av 
skådespelare.

Att lyssna på tal- och ljudböcker har 
blivit allt populärare. Framförallt 
lyssnar vi på böcker som strömmas via 
olika appar. De flesta som lyssnar på 
talböcker gör det genom MTM:s app 
Legimus. Antalet nedladdningar av 
talböcker via tjänsten ökade med 

700 000 mellan år 2018 och år 2020, 
från drygt 1 miljon till drygt  
1,7 miljoner. 

Lyssningen på strömmande ljudböcker 
ökade med hela 44 procent mellan år 
2019 och år 2020. Förra året gjordes 
närmare 36 miljoner lyssningar, vilket 
är en ökning med 11 miljoner 
lyssningar på ett år. Några av de största 
ljudbokstjänsterna är Storytel, Nextory, 
Bookbeat, Bokus play och Audible. 

En anledning till det ökade lyssnandet 
är pandemin som gjorde att många fick 
mer tid till att läsa och lyssna. 

Källa: Bokförsäljningsstatistiken helåret 2020

Källa: MTM:s årsredovisning 2020

Text: Ester Hedberg

Kritik mot talböcker
Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM) har fått kritik för att vissa 
talböcker håller dålig kvalitet. Eftersom 
myndigheten enbart gör 
stickprovskontroller på produktionen 
upptäcks inte alla misstag som inläsare 
gör. Men det ska bli bättre. Joakim 
Uppsäll-Sjögren sitter i MTM:s 
brukarråd och i Dyslexiförbundets 
förbundsstyrelse. Han berättar att MTM 

planerar att införa ett system med 
automatisk kvalitetskontroll.
Annan kritik handlar om att 
talsyntesen som MTM använder uttalar 
ord felaktigt. Talsyntesforskaren Jens 
Edlund från KTH föreläste under 
Svenska Daisykonsortiets konferens i 
november 2021. Han sa att MTM:s 
talsyntes håller god kvalitet jämfört 
med andra. Att den gör fel är något 

man får stå ut med, menade han. 
Alternativet är att man inte alls kan 
lyssna på boken.

Slutligen får MTM kritik för att 
produktionen av inläst kurslitteratur 
är för långsam. På Svenska 
Daisykonsortiets konferens lovade 
MTM att försöka snabba upp 
produktionen.                  Text: Sara Rydin

TEMA LÄSA – LYSSNA
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Tid – tid – tid
För några år sedan drev Dyslexiförbundet 
ett projekt där ett fyrtiotal medlemmar fick 
utbildning i att göra korta filmer. Instruktörens 
första och kanske viktigaste råd löd:

–  Bestäm först hur mycket tid ni vill och kan 
lägga ner på filmen.

Det var ett bra råd, för det finns inget självklart slut.  
Man måste kunna säga:
– Det här får duga!

Jag känner igen tillvägagångssättet. På biblioteket eller 
bokhandeln viktar jag bokens titel, omslag och baksidestext 
mot dess tjocklek och hur kompakt texten är. 
– Är det värt den tid det kommer att ta? Frågar jag mig.

För oss som har dyslexi är det kanske främst tiden som är 
avgörande. Efter ett långt liv fyllt av läsande har jag idag en 
läshastighet på cirka 100 – 150 ord i minuten. Jag hinner  
inte läsa textremsan på franska filmer. 

I trettioårsåldern fick jag tillgång till Dostojevskijs ”Brott  
och straff” och andra ”tegelstenar”. Jag hade hittat in till 
bibliotekets trånga rum med talböcker, som då främst 
riktade sig till blinda och synskadade personer. Jag lyssnade, 
lyssnade och lyssnade och blev på så sätt vän med det 
skönlitterära språket. Jag sköljdes över med ordens nyanser, 
synonymer och skriftens grammatiska konstruktioner.

Det är svårt att tala om läshastighet eftersom alla beräkningar 
blir så ungefärliga. Men normalt uppläst text sägs gå i 200 
– 250 ord i minuten. En van läsare utan dyslexi kan tyst 
komma upp i 300 till 400, ja kanske 500 ord. 

Många synskadade personer kan skruva upp hastigheten på 
den inlästa texten så att jag inte kan urskilja orden. Jag har 
ett fåtal dyslektiska vänner som också klarar det. Men de 
flesta gör det inte. Jag tror att skillnaden beror på att 
personer med dyslexi ofta också behöver längre tid att 
bearbeta de inkommande intrycken. 

Denna bild kompliceras av att läshastigheten för alla läsare 
varierar mycket från rad till rad, beroende på innehållet. Som 
läsare måste vi ju hinna förstå både tankegångar och ord. För 
mig gick det bra att lyssna på ”Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret”. En dråplig skröna med en rak berättelse. 
Men ”Pölsan” av Torgny Lindgren tappade för mig sin själ 

som ljudbok. Lindgrens meningar kan man inte rusa över 
eftersom han i orden gömmer tvetydigheter och antydningar 
till parallellhandlingar som ger berättelsen dess liv. 

Som läsare måste vi ha rätt att finna vårt sätt att tillgodogöra 
oss innehållet. En bok som ”Pölsan” läser jag i en hastighet. 
”Hundraåringen…” går uppläst dubbelt så fort. Men jag lyckas 
aldrig komma upp i den hastighet en van läsare utan dyslexi 
kan göra när han eller hon på kvällen lutar huvudet mot 
kudden och tyst lever sig in i berättelsen.

Men det får duga, som instruktören sa.

Torbjörn Lundgren

TORBJÖRNS HÖRNA
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PORTRÄTT

Ingegerd Råman:

” Min lärare betydde  
oerhört mycket för mig”

– Jag börjar med en skiss av till exempel ett 
glas. Hur det ser ut påverkar din upplevelse 
av drycken. Lägger jag till en linje eller en 
kontrast, blir upplevelsen tydligare. Det här 
är också ett språk, men utan ord, säger 
Ingegerd Råman. 

Ingegerd Råman är ordblind. 
Det upptäcktes redan när hon 
gick i andra klass. På den tiden 
fick många barn med läs- och 
skrivsvårigheter gå i speciella 
läsklasser, men det slapp hon. 
Hennes lärare tänkte nämligen 
annorlunda om lärandet. Idag 
är Ingegerd Råman en av 
Sveriges mest framgångsrika 
formgivare.

Det är en solig höstdag på Skeppsholmen 
i centrala Stockholm. Ekarna lyser i 
orange och gult, och i hamnen ligger 
husbåtar på rad. Ingegerd Råman 
håller upp dörren till sin studio. Hon är 
klädd i svart och hennes långa gråvita 
hår är samlat i en svans i nacken. Min 
första trevande fråga handlar om hur 
det kom sig att hon blev konstnär.

– Konstnär? Jag? Nej, jag är inte 
konstnär. Jag är hantverkare och 
formgivare, säger hon.

Hon lägger ingen värdering i 
begreppen, men det handlar om 
identitet. 

– Som formgivare behöver jag en 
beställare och ett material. Jag gör 
bruksföremål och jag tänker alltid på 
vad föremålet ska användas till. Men de 
ska vara vackra, jag skulle aldrig göra 
något som jag inte själv skulle vilja ha, 
säger hon.

Vi har slagit oss ner vid ett stort bord i 
den ljusa studion. På ett vitt väggskåp 
står vaser och skålar som Ingegerd 
Råman designat under åren. Hennes 
skapelser finns runt om i hela världen, 
på utställningar, i offentliga miljöer 
och privata hem. 

Ett av hennes senast projekt består av 
6860 glasbottnar. De är ingjutna i 
betongen på den nya utbyggnaden till 
Liljevalchs konstmuseum på 
Djurgården i Stockholm. Själva 
utbyggnaden är ritad av arkitekten 
Gert Wingårdh.

–Det är femte gången vi samarbetar. 
Han är arkitekten och min roll är att 
förstärka eller förtydliga det han vill 
uppnå, säger hon. 

Ingegerd Råman har dyslexi. Eller 
ordblindhet, som hon själv säger. Hon 
förklarar att när hon gick i skolan på 
50-talet ansågs ordblinda barn vara 
obildningsbara. Det fanns ingen 
förståelse eller kunskap om vad det 
innebar. 

Men på skolan där Ingegerd Råman 
gick fanns en speciell lärare som hette 
Lisa Ihrmark. Läraren hade nya tankar 
om lärandet och var övertygad om att 
det gick bra att kommunicera utan ord 
och bokstäver. Ingegerd Råman fick 
börja i hennes klass. Läraren 
uppmuntrade henne att rita sina 
uppsatser, och bara skriva så mycket 

Vad handlar det om? 
• Ingegerd Råman är en känd formgivare.
• Hon gör bruksföremål av glas och keramik.
• Hon har dyslexi.
• Genom formerna kommunicerar hon utan ord.
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hon själv ville. Läraren såg också till att 
hon fick börja med pantominteater. 

– Hon betydde oerhört mycket för mig. 
Hennes idé var att jag skulle lära mig 
uttrycka mig utan ord. Det var genom 
henne som jag fick mitt 
självförtroende. 

Ingegerd Råman blev inte godkänd i 
svenska på folkskolan, men kom ändå 
in på fyrårig hushållsteknisk realskola. 
Här blev det jobbigt. Allt hon skrev 
kom tillbaka fullt med röda streck och 
hon upplevde att det inte fanns något 
intresse för att hjälpa henne. Nu 
började hon även studera engelska och 
det klarade hon inte alls, trots att hon 
verkligen ville.

Hon drömde om att bli formgivare med 
inriktning mot textil. Men enligt en 
syokonsulent på realskolan var det 
inget för henne eftersom hon var 
ordblind. ”Kanske skulle hon kunna 
arbeta i affär”, resonerade 
syokonsulenten. 

–Jag blev fly förbannad och det gav mig 
energi. Jag tog reda på vad rektorn för 
Konstfack hette, ringde honom och bad 
honom förklara vad som krävdes för att 
bli antagen. Det hade jag aldrig vågat 
om jag inte hade blivit arg. 

Innan hon började på Konstfack var 
hon hos Carl Malmsten på 
Capellagården på Öland. Hon började 
med att varva vävning med att jobba i 
köket, men upptäckte snart att textil 
inte var hennes material. 

– Det var alldeles för många trådar, 
säger hon och skrattar. Istället blev det 
leran.  

Ingegerd Råman var 18 år när hon 
började den fyraåriga utbildningen på 

Konstfack. På den tiden baserades 
studielånet på föräldrarnas inkomst. 
Eftersom de inte ville att dottern skulle 
utbilda sig till keramiker fick hon inte 
något ekonomiskt stöd. Istället måste 
hon arbeta vid sidan av studierna.

I slutet av 1960-talet startade hon ett 
krukmakeri i Skåne och snart började 
hon också formge bruksföremål i glas. 
Det gjorde hon i samverkan med ett 
par småländska glasbruk. 1999 började 
hon samarbetar med Orrefors glasbruk.  

Ingegerd Råmans förhållande till text 
är fortfarande komplicerat. Det tar tid 
för henne att läsa och det blir fel när 
hon skriver. Hennes man brukar hjälpa 
henne att skriva rent brev och texter.

Samtidigt är hon noga med språket –  
i synnerhet är rytmen viktig. 

Nuförtiden läser hon gärna 
skönlitteratur. Det började hon med 
när hon som ung var inregnad i 
London. Där hon bodde fanns böcker av 
Agatha Christie på engelska. Hon 
började bläddra och upptäckte att hon 
faktiskt kunde läsa. Senare började hon 
också läsa på svenska.

– Jag tog det i min egen takt och idag 
känner jag en sådan glädje i att kunna 
läsa. 

Text och bild: Ester Hedberg

När jag väl började läsa förstod jag att 
det var en hel värld jag gått miste om, 
jag ville bara vara hemma och läsa, 
säger Ingegerd Råman.

’’Jag blev fly 
förbannad och det 
gav mig energi.
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Idrotten är till för alla, men kan 
alla arbeta inom idrotten? 
Jag vill lyfta frågan om hur 
vi behandlar anställda med 
dyslexi inom idrotten och i mitt 
fall simningen.

Under min uppväxt skämdes jag över 
min dyslexi. Jag var sämst i skolan. Det 
som räddade mig var idrotten, där jag 
också fick vara bra på något. 

Jag är licenserad junior- och 
seniortränare genom Svenska 
simförbundet, utbildad fystränare och 
styrketräningsinstruktör. I åtta år 
jobbade jag på min förra arbetsplats, 
där jag var ansvarig för juniora och 
seniora simmare på både internationell 
och nationell nivå i sex år, men jag blev 
diskriminerad och kränkt på grund av 
min dyslexi.

Jag har svårt att läsa och skriva. Att 
lyssna och skriva samtidigt fungerar 
inte. Att då bli tvingad att skriva 
anteckningar på personalmöten, fast 
jag bett om att få stå över, skapar stor 
stress, oro och tar tid för mig. Men då 
sa de ”det är utmanade för dig”. Förra 
hösten blev det många märkliga möten 
med sportchefen i klubben. Eftersom 
jag har dyslexi spelade jag in alla 
möten, för att kunna lyssna i lugn och 
ro i efterhand, och förstå vad mötet 
handlade om. Det handlade inte om att 

utveckla mig, utan om att trycka ner 
mig. Att klubbar omorganiserar är 
vanligt, men utan att prata med mig, 
så gjorde de om min tjänst. Nytt krav 
blev att man måste ha 
högskoleutbildning inom idrott och 
pedagogik. För mig personligen blev 
det diskriminering, eftersom jag inte 
kommer studera på högskola. Hoppas 
ingen förening tar efter det. Jag 
upplevde att de gick bakom ryggen på 
mig och utnyttjade min dyslexi. 

Alla människor lär sig på olika sätt. 
Somliga har läst allt, men man kan 
inte lära ut en känsla för idrotten. Det 
måste finnas olika vägar att nå sina 
mål och drömmar. Jag hoppas att 
simidrotten och även andra idrotter 
ska se mer på lösningar för alla, när det 
handlar om utbildning och utveckling 
för oss tränare. Tränar- och ledaryrket 
ska också vara för alla, precis som 
simidrotten ska vara för alla.

Vad är en bra tränare? För mig handlar 
det om att se individen i gruppen och 
inte se bara en grupp. Alla har olika 
förutsättningar och behov. 

Johan Mattson
Simtränare och medlem i 
Dyslexiförbundet

’’Alla människor  
lär sig på olika sätt. 
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Europeiska  
Dyslexiveckan 2021
Den Europeiska Dyslexiveckan 
har uppmärksammats i Sverige 
sedan år 2002. Initiativet 
kom från den Europeiska 
Dyslexirörelsen – EDA. 
Syftet med veckan är att 
sprida kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Veckan 
arrangeras alltid den första 
hela veckan i oktober. 

I Sverige har fokus under 
Dyslexiveckorna varit på läsning, 
hjälpmedel, tillgänglig information 

och skolbibliotek. I år fick veckan 
ett nytt fokus med temat ”Kultur 
för alla – på olika sätt”. 

Under årets dyslexivecka ordnades 
bokbord, utställningar, föreläsningar 
och en paneldebatt. Arrangemangen 
var både på riksnivå och lokalt. På 
grund av pandemin genomfördes 
många aktiviteter online.  

På denna och följande sidor kan  
du läsa mer om pandeldebatten, 
Dyslexipriset och Forma din  
bokstav.

Bakom Dyslexiveckan står 
Dyslexiförbundet, Svenska 
Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen 
för Dyslektiska Barn, Svensk 
biblioteksförening och Läsrörelsen.
Text: Ester Hedberg

Paneldebatt om 
kultur för alla
Vad är kultur? Hur kan vi göra 
kultur tillgänglig för fler? Och 
varför ska vi göra kulturen 
tillgänglig för alla? Det var 
frågor som diskuterades under 
paneldebatten som ägde 
rum under den Europeiska 
Dyslexiveckan 2021. Den hölls 
i prins Eugens bibliotek på 
Waldemarsudde i Stockholm.

Författaren Torbjörn Lundgren börjar 
med att tala om sin syn på kultur.  
Han skiljer på kultur och 
under hållning. Han menar att kultur 
mycket väl kan vara underhållande men 
många gånger är svårare att tolka än ren 
underhållning. Därför är det viktigt med 
en bra introduktion till kulturen. 
Torbjörn Lundgren gav ett exempel ur 
sitt eget liv. Han var länge en aktiv 
icke-läsare, men efter att ha fått ”rätt” 
bok av en kompis blev han en aktiv 
läsare. 

Jenny Nilsson, Svensk biblioteks-
förening, delar kulturen i två lika 

viktiga delar, att skapa och att ta del. 
Bibliotekens roll är viktig eftersom de 
både förvaltar och förmedlar kultur, 
biblioteken är en plats för böcker och 
läsande, men också en plats för 
utställningar, teater och musik. 
Bibliotekarier är vana att tänka 
tillgängligt ur olika perspektiv. 

Mats Myrberg, professor i special-
pedagogik, berättar om den negativa 
utvecklingen av elevers läs- och 
skrivförmågor. Att kunna läsa är ett 
samhälleligt delaktighetsmål, men 25 
procent av svenska 15-åringar kan inte 
läsa tillräckligt bra för att svara upp 
mot samhällskravet. De har också svårt 
att vara delaktiga i kulturaktiviteter. 

– Det är en skandal att det här inte får 
större uppmärksamhet i pressen, säger 
han.

Från vänster Lotta Brilioth 
Biörnstad, enhetschef 
Kulturrådet, Torbjörn 
Lundgren, författare, 
Jenny Nilsson, Svensk 
biblioteksförening, Matilda 
Westerman, moderator, 
Karin Sidén, Museichef 
Waldemarsudde och Mats 
Myrberg, professor emeri-
tus i specialpedagogik. 

Karin Sidén, museichef på 
Waldemar sudde, talar bland annat  
om fysisk tillgänglighet, men också 
innehållslig. För att hjälpa besökarna 
ta del av visuell konst behövs ingångar. 
Det kan vara muntligt under visningar 
eller skriftligt. Waldemarsudde har en 
app och i den kan besökaren lyssna på 
texter.  

Lotta Biörnstad kommer från Statens 
kulturråd som bland annat fördelar 
medel till kulturinstitutioner. Hon 
förklarar att det är ett grundläggande 
kulturpolitiskt mål att alla ska kunna 
delta i kulturlivet. Det är grunden för 
ett jämlikt samhälle. 

Moderator var Matilda Westerman.
Se hela paneldebatten på  
www.dyslexi.org 
Text och bild: Ester Hedberg

DYSLEXIVECKAN



 LÄS & SKRIV NR 4 2021  |  23

DYSLEXIVECKAN

Torbjörn Lundgren fick  
Dyslexipriset 2021
Torbjörn Lundgren 
är författare av både 
skönlitteratur och fakta. Han 
har under många år varit 
engagerad i dyslexirörelsen 
och ofta anlitad som 
föreläsare. Han har själv 
dyslexi. 

– Det känns verkligen jättekul och var 
faktiskt helt oväntat att jag skulle få 
priset.. Det bekräftar att det jag gjort 
varit rätt, säger Torbjörn Lundgren.  

Syftet med Dyslexipriset är att främja 
insatser utöver det vanliga som bedöms 
leda till positiva resultat för personer 
med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, 
skriv- och räknesvårigheter.

Dyslexipriset är på 25 000 kronor och 
delas ut av Dyslexiförbundet och 
Svensk Talteknologi. I år var det sjätte 
gången priset delades ut. 
Prisutdelningen ägde rum på 
Världsdyslexidagen under en ceremoni 
på Prins Eugens Waldemarsudde, ett 
konstmuseum på Djurgården i 
Stockholm. 

Här är ett utdrag ur juryns motivering:
Årets mottagare av Dyslexipriset har 
visat att läsandet och författandet alls 
inte är oförenligt med dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter. I tidiga tonåren skröt 
han om att han var en icke-läsare. Han 
tog aktivt avstånd från skola och allt 
som hade med böcker och läsande att 
göra. Men sedan hände något. En 
märklig bok av Dylan Thomas, 

Författaren Torbjörn Lundgren (i mitten) fick 
Dyslexipriset 2021. Till vänster står Catrine 
Folcker, ordförande Dyslexiförbundet, och till 
höger Anders Abrahamsson, Svensk Talteknologi.

förmedlad av kamrat, öppnade dörren 
till en ny värld. Och han blev en läsare 
av stora mått.

Läs juryns hela motivering på dyslexi.
org. Där kan du också se filmen från 
prisutdelningen. Övriga nominerade 
var Niklas Hyland och Johanna 
Gustafsson.           Text och bild: Ester Hedberg
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Fem år med 
Forma din bokstav
I år var det femte gången som 
Dyslexiförbundet arrangerade 
kampanjen Forma din bokstav på 
sociala medier. På Instagram, Facebook, 
Twitter och Snapchat spreds kreativa 
bilder och filmklipp under hashtaggen 
#formadinbokstav. Bilderna skapas av 
elever i skola, förskola, aktiva inom 
dyslexirörelsen, företag, bibliotek och 
andra. 

Kampanjen ska locka alla att leka med 
bokstävernas former och ljud. Vi vet att 
den leken stärker barns språkliga 
förmågor och gör det lättare för dem 
att lära sig läsa och skriva. Kampanjen 
är också ett sätt att både 
uppmärksamma och avdramatisera 
läs- och skrivsvårigheter.

Text: Ester Hedberg

Lek och erövra språket. 
Bokstäver kan vara knepiga,
ibland står de inte ens stilla.
Brotta ner bokstav för bokstav
och gör dem till dina.
Skratta åt dem. Älska dem.
Steg för steg kan du erövra språket
och göra det till ditt.
Forma din bokstav nu.
#formadinbokstav
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Viktor spelade Havsäventyret  
och tränade språkljuden 
Viktor Macdisi är nio år 
gammal och går i årskurs tre 
på en skola i Uppsala. Han 
tycker att det är lite kämpigt 
att läsa. I somras fick han 
möjlighet att testa spelet 
Havsäventyret, som utvecklats 
inom Dyslexiförbundets 
projekt Plugga med bilder. 

– Först ville jag inte men sen 
blev det kul, säger han.

Viktor Macdisi hade inga problem  
att lära sig alfabetet, men då det var 
dags att sätt ihop bokstäverna till ord 
blev det svårare. När hans mamma 
Vivianne Macdisi fick höra talas om 
Havsäventyret anmälde hon sitt 
intresse för att testa spelet tillsammans 
med Viktor. I somras spelade hon och 
Viktor igenom hela spelet. 

– Det var fint gjort, med roliga 
karaktärer och fina bilder. Viktor 
klagade inte en enda gång, han ville 
bara fortsätta spela, säger hon. 

I Havsäventyret får barnet bekanta sig 
med skriftspråket på ett annorlunda 
sätt. Istället för att först lära sig 
alfabetet, lär sig barnet olika språkljud. 
I spelet symboliseras språkljuden av 
olika figurer, som uret Uma och 
enhörningen Erik. Det är färgstarka 
figurer som befolkar en värld och 
kommer till liv i berättelser.

– De här berättelserna är väldigt roliga. 
Vi började läsa om Bläckfisken som 
tappat bort ljuden. Och om Skeden 
som inte hade något namn just då, 
säger Vivianne.

I spelets första del räddas ljudfigurerna 
upp ur vattnet med hjälp av en livboj. 
På så vis utforskar barnet ljuden som 
hör ihop med ljudfigurerna. Viktor var 
redan bekant med bokstäverna men 
fick nu lära sig språkljuden.

– Men det var roligt att vissa ljudfigurer 
hade superkrafter, som alen Aron med 
sin ask. Jag lärde mig att A i Aron inte 
låter lika som A i ask. Det är lätt att 
komma ihåg nu, säger Viktor.  

Viktor och Vivianne blev kompisar med 
ljudfigurerna. Snart upptäckte de att 
det gömde sig en bokstav i många av 
dem. I solen Siv gömde sig ett S, i 
igelkotten Isa ett I och så vidare. Men 
några ljudfigurer saknade bokstav,  
som tjuven Kerstin. 

I spelets nästa del flyttar ljudfigurerna 
in i olika hus på Bokstavsön. Husen har 
olika karaktärer som gör det lättare att 
komma ihåg vilka ljudfigurer som bor 
var. Husens placering hjälper barnen 
att minnas ordningen på ljuden och 
bokstäverna. Viktors favorithus är det 
”moderna huset” och där bor bland 
annat enhörningen Erik och gåsen 
Gun.

– Jag gillar det huset eftersom det är 
lugnt, rent och snyggt, säger han. 

Efter att ha spelat spelet har Viktor 
blivit bättre på att avkoda och 
läsningen går snabbare. Han blir  
inte längre lika trött när han läser, 
förklarar Vivianne. Ljudfigurerna gör 
det också lättare för honom att minnas 
vilket håll olika bokstäver ska vändas 
åt. Förut kunde Viktor spegelvända  
till exempel b och d.

– Det här med att bokstäver kan låna 
olika språkljud av varandra, till 
exempel att C lånar ljud både från K 
och S. Det är en jättebra beskrivning 
som gör det lättare för barn att förstå 
hur skriftspråket fungerar, säger hon.   

Vivianne tycker att spelet bitvis var lite 
svårt att förstå för henne som förälder. 
Är man ovan att tänka på vokaler är 
det inte självklart vad som ska hända 
på vokalöarna. Hon antar att det är lätt 
för lärare.

–Mitt råd till andra föräldrar är att 
sätta sig in i materialet innan man 
kastar sig in i spelet. Jag lärde mig 
efterhand och Viktor fick hänga med. 
Men när man väl förstod var det lätt 
och roligt att spela. 

Vivianne tycker att spelet har stärkt 
Viktors självkänsla. Han har insett att 
han inte är ensam om att kämpa med 
läsningen. Dessutom blev det tydligt 
för honom att det går att bli bättre med 
rätt sorts träning. 

Läs mer på pluggamedbilder.se
Text: Ester Hedberg
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– Förut visste jag inte vilka bokstäver som var 
vokaler, men nu tänker jag på vokalöarna och 
på vilka ljudfigurer som har superkrafter, säger 
Viktor Macdisi.

’’Det är roligt att vissa  
ljudfigurer har superkrafter, 
som alen Aron med sin ask. 
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Biofilmer med uppläst text
Just nu går följande filmer med uppläst text på svenska biografer:

•  Arvet, ett franskt familjedrama av regissören Maïwenn.
•  Coda, om en hörande dotter i en familj där alla andra är döva.
•  Pig, en thriller med Nicolas Cage. 
•  No time to die, den senaste bondfilmen med Daniel Craig som 

Bond. 

Filmerna har uppläst textremsa i form av en ljudfil som du kan 
ladda ner och spela upp i appen MovieTalk. Den upplästa 
textremsan spelas upp i synk med filmen. Du lyssnar i dina 
hörlurar så att du inte stör de som sitter bredvid dig. 

Tre poddar om 
matematiksvårigheter/dyskalkyli
Av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Finns på SPSMs webbplats samt på Spotify och Apple podcast

I tre poddavsnitt kan du lära dig mer om räknesvårigheter/
dyskalkyli. Erika Bergman, SPSM, samtalar med rådgivare på 
SPSM om att undervisa elever med räknesvårigheter, om vad 
räknesvårigheter är för något och om stödmaterial. I avsnitt 64 
berättar Jonas Walfridsson från Logopedmottagningen på 
Danderyds sjukhus om hur utredning av dyskalkyli går till.

Avsnitt 23: Stöd till elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli
Avsnitt 50: Stödmaterial matematiksvårigheter
Avsnitt 64: Dyskalkyli – så utreds det

Ny lättläst bok:
Bättre koll på pengarna
Av: Elin Helander
Förlag: LL-förlaget

Tycker du att det är svårt med ekonomi 
och pengar? I boken Bättre koll på 
pengarna förklarar författaren Elin 
Helander ekonomi på ett begripligt sätt. 
Hon skriver om inkomster och utgifter, hur 
man betalar räkningar och vad som 

händer om man missar att betala i tid, om inkasso och 
kronofogden. Om krediter, lån och sparande. Hon ger också 
tips på hur man kan hålla ordning på sina papper. 
Boken är på 80 sidor. Den är skriven på lättläst svenska med 
korta rader. 

Ny bok:
Elevhälsa med 
kartläggning som 
verktyg
Av: Jenny Karlsson och Anna Morell
Förlag: Gothia

Om all skolpersonal är 
funktionskompetenta och gör årliga 
kartläggningar av samtliga elever, då 

kommer skolan att bli bättre för alla elever. Det menar 
författarna och specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna 
Morell. 

Med funktionskompetens menas att ha kunskap om förmågor 
och förstå hur olika svårigheter kan påverka elevernas 
förmågor. Om all personal på skolan har samma syn på vad 
som ska göras och hur, då kan skolan skapa en lärmiljö som de 
allra flesta elever klarar av. Boken beskriver hur arbetet kan gå till. 
 

Ny bok:
Konspirationsteorier
Av: Tomas Dömstedt
Förlag: Vilja

I den här boken beskriver författaren 
Tomas Dömstedt några vanliga 
konspirationsteorier, om varför de uppstår 
och hur vi lär oss att känna igen dem. 
Konspirationsteorier sprids snabbt i 

grupper som inte tror på den allmänna förklaringen. De bygger 
ofta på en tro om att vissa händelser skapas och styrs av 
illvilliga krafter. 

Boken är på 80 sidor, den är luftigt formgiven och skriven på 
ett enkelt språk.

BOKTIPS!
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Nytt sätt att  
lära ut matte  
på lågstadiet
En ny undervisningsmodell i matematik testas 
på många håll i landet. Den kallas för TRR,  
vilket står för Tänka, Resonera och Räkna. 
Jämfört med traditionell undervisning resonerar 
och samarbetar eleverna mer med varandra. 
Man talar både om matematiska begrepp och 
löser problem. Metoden ger goda resultat.

Charlotte Appeltofft är förstelärare i Glumslövs skola. I en film 
på Youtube från Landskrona stad beskriver hon hur arbetet 
kan se ut i klassen. 

– Vi börjar med en talkör, sedan får eleverna ett problem som 
vi löser tillsammans och ytterligare en uppgifts som de löser
i par. Den uppgiften diskuterar vi under lektionen efter. 
Därefter får de visa individuellt vad de har lärt sig och 
slutligen diskuterar vi deras lösningar, förklarar hon.

Arbetet är ett resultat av ett forskningsprojekt som bland 
annat bedrevs av Ola Helenius, Görel Sterner och Karin 
Wallby vid Nationellt Centrum för Matematik i Göteborg.
Undervisningsmodellen togs fram för förskoleklassen och 
presenterades i boken ”Tänka, resonera och räkna i 
förskoleklass”. Nu testas den alltså i årskurserna F till 3.

Källa: Landskrona stad och NCM 
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Fråga Skrivknuten
Mitt barn får inte något bra 
stöd i skolan för sin dyslexi. 
Ska jag anmäla skolan till 
Skolinspektionen?

Svar: Det bästa är att försöka samarbeta 
med skolan och undvika konflikter. 
Håll en god ton även om du är orolig 
för att ditt barn inte får nödvändig 
hjälp. 

Börja med att prata med barnets lärare 
om din oro. Fråga vad skolan har gjort 
och vad de har för tankar om barnets 

behov samt vilka åtgärder som de anser 
behövs. Kanske kan ni tillsammans 
träffa speciallärare eller 
specialpedagogen. Om det inte ger 
resultat är det dags att vända sig till 
rektor. Det är rektorn som ansvarar för 
att barnets behov utreds och åtgärder 
sätt in. Och rektorn ska enligt 
skollagen agera skyndsamt. 

Om det fortfarande inte händer något 
kan du vända dig till skolans 
huvudman. Om det är en kommunal 
skola är det kommunen som är 

huvudman. Är det en friskola är det 
ägaren som är huvudman. 

Får ni fortfarande inte gehör är det tid 
att vända sig till Skolinspektionen. På 
deras webbplats skolinspektionen.se 
finns ett formulär där du kan lämna 
uppgifter om missförhållanden på 
skolan, till exempel om ditt barn inte 
får rätt stöd. 

Tänk på att det du skickar in är 
allmänna handlingar som alla har rätt 
att läsa. Observera att Skolinspektionen 

Kontakta Helene på Skrivknuten:  
skrivknuten@dyslexi.org eller 
073 415 77 88

» 
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inte utreder alla uppgifter de får in. De 
gör en bedömning från fall till fall. Det 
är viktigt att beskriva sitt ärende så 
utförligt som möjligt så att 
Skolinspektionen kan avgöra om ditt 
ärende ska utredas. 

Helen Kindstedt
Rådgivare på Skrivknuten

...........................................................................

Jag är vuxen och tror att jag 
har dyslexi och dyskalkyli. Vart 
vänder jag mig för att få en 
utredning?

Svar: Börja med att be din 
husläkare om en remiss till en 
logoped som utreder läs-, skriv- och 
räknesvårigheter. Förklara dina 

svårigheter idag, hur det var i skolan 
och om dyslexi eller dyskalkyli är något 
som finns i släkten. Om du behöver 
utredningen för att få hjälp när du 
studerar eller i arbetslivet bör du säga 
att det är bråttom. 

Vissa regioner utreder inte vuxna för 
dyslexi eller dyskalkyli. I dessa fall kan 
du be läkaren om en remiss för att göra 
en utredning i en annan region. Du 
kan då vända dig till valfri 
logopedmottagning utanför din region. 
Du får själv bekosta resa och uppehälle, 
men själva utredningen ska din region 
bekosta. 

Helene Kindstedt
Rådgivare på Skrivknuten

Kontakta Helene på Skrivknuten:  
skrivknuten@dyslexi.org eller
073 415 77 88

» 

» 

Uppdaterad modell 
för utredning
Svenska Dyslexiföreningen har nyligen uppdaterat sin modell 
för kartläggning och utredning av läs- och skrivsvårigheter. 
Modellen är ett viktigt stöd för skolor och pedagoger som på 
bästa sätt vill främja alla barns läs- och skrivutveckling. Men 
framförallt är det en vägledning för skolans arbete med att 
fånga upp elever i risk för läs- och skrivsvårigheter. 

Modellens olika steg beskrivs utförligt i ett flödesschema. 
Fokus ligger på förebyggande arbeten, screeningar, 
kartläggningar, individuella utredningar, relevanta insatser 
och inte minst kontinuerliga uppföljningar. Den täcker 
arbetet i förskola och genom hela skoltiden. 
Utredningsmodellen bygger på 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet.

Den uppdaterade modellen går 
att ladda ner kostnadsfritt på 
Svenska Dyslexiföreningens 
webbplats: dyslexiforeningen.se 

Svenska Dyslexiföreningen har uppdaterat 
sin modell för kartläggning och utredning 
av läs- och skrivsvårigheter.

EDA:s höstseminarium: 
Hur fungerade skolan under pandemin?
Vilka slutsatser och lärdomar kan dyslexirörelsen dra från 
perioden med covid? Hur har distansstudier och 
hemskolning fungerat för elever med dyslexi? Det var ett par 
ämnen som diskuterades under ett digitalt höstseminarium 
som arrangerades i oktober av den europeiska 
dyslexirörelsen EDA. En av föreläsarna var docent John Rack, 
Linnéuniversitet. Han berättar om hur det sett ut i några 
länder och att han fått signaler om att barn med dyslexi ofta 
drabbats hårdare av stängda skolor än barn utan svårigheter. 
I en undersökning svarade 80% av föräldrarna att 
hemskolning gjort dem mer medvetna om hur mycket deras 
barn kämpade med sin läsning. Läs mer på https://eda-info.eu

Källa: EDA ( European Dyslexia Association).

Offentliga webbplatser inte tillgängliga
Sedan något år tillbaka gäller lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service. Lagen brukar förkortas DOS-lagen. 
Enligt lagen ska offentliga webbplatser uppfylla ett antal 
krav för att vara tillgängliga. Tester visar att enbart sju av  
1 748 offentliga webbplatser klassas som tillgängliga. 
Testerna genomfördes av företaget Funkas nya 
Inkluderingsbarometern. 

Källa: Funka.com
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Händelse När och var Info/anmälan/arrangör

Stöd i arbetslivet 19 januari 2022 
kl. 19.00-20.00 
Webbinarium

Läs mer 
www.dyslexi.org/skrivknuten/webbinarium-om-
hjalpmedelsstod-i-arbetslivet

Dyslexi i samhället, skolan och i klass-
rummet

3 februari 2022,  
eftermiddag  
Webbkonferens

Föreläsare Mats Myrberg, Christer Jacobson  
och Elisabeth Marx. Läs mer på  
www.dyslexiföreningen.se

Dyskalkyli Våren 2022, datum oklart 
Konferens

Läs mer på www.dyslexiföreningen.se

Stavgången En helg i maj
I hela landet

Mer information kommer

Europeiska Dyslexiveckan 2022 3 till 9 oktober 2022 Mer information kommer

Världsdyslexidagen 6 oktober 2022 Mer information kommer

Dyslexiförbundets kongress 2022 Oktober Mer information kommer

Vi behöver bli fler 
aktiva medlemmar!
Dyslexiförbundet har 
medlemmar i hela landet. 
Som medlem är du varmt 
välkommen att engagera dig 
i verksamheten. Ju fler vi är, 
desto mer kan vi uppnå. 

På många orter finns aktiva 
lokalföreningar. De ordnar läger, 
föreläsningar och andra aktiviteter. De 
syns i media och påverkar lokala 
beslutsfattare. På andra håll finns 
föreningar som är mindre aktiva. Och 

så finns områden där det idag saknas 
föreningar.  

Vi behöver
• bli fler aktiva i våra föreningar
• fler föreningar i landet.  

Vill du engagera dig i en befintlig 
förening eller försöka starta en 
förening på din ort? 

Kontakta Inger Rålenius i 
Förbundsstyrelsen: 
inger.ralenius@dyslexi.org

Medlemsutbildning 
Den 23 oktober ordnade 
förbundsstyrelsen en 
medlemsutbildning med ett 50-tal 
deltagare. Dagen innehöll fyra 
föreläsningar på Zoom: 

1.  Ester Hedberg om att skriva 
begripliga texter. 

2.  Helen Borges om projektet Plugga 
med bilder.

3.  Helene Kindstext om att vara 
förälder till barn med särskilda 
behov.

4.  Catrine Folcker om dyslexi/
dyskalkyli och om Dyslexiförbundet.

Dyslexiförbundets ordförande Catrine Folcker 
talade bland annat om dyslexi och dyskalkyli. 
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Kansliet och växeln har julstängt den 23 december 
2021 till den 9 januari 2022

FÖRBUNDET

Distrikt

Dyslexiförbundet  

Skrivknuten ger råd och stöd!
På Skrivknuten kan du få råd 
och stöd om läs-, skriv- och 
räknesvårigheter. Du kan också 
få tips om hjälpmedel, böcker 
och metoder.

Rådgivning ges på telefon, men 
det går också att boka tid för ett 
personligt besök eller ett 
videosamtal. Det är gratis för 
privatpersoner. Skrivknuten tar 
emot studiebesök och föreläser 
mot en avgift. 

Vår rådgivare heter  
Helene Kindstedt.
Telefon: 08-665 17 08
Epost: Skrivknuten@dyslexi.org
Post och besöksadress: 
Spånga torgväg 4,  
163 51 Spånga

Blekinge län
José Espinoza
Tel: 073-788 10 78
blekinge@dyslexi.org

Dalarnas län
Peter Smoljár
Tel: 070-676 58 21
dalarna@dyslexi.org

Gotlands län
Olle Hammarberg
Tel: 073-335 77 91
gotland@dyslexi.org 

Gävleborgs län
Lena Andersson
Tel: 070-333 28 43 
gavleborg@dyslexi.org

Hallands län
Katarina Hansson 
Tel: 070-395 00 75 
halland@dyslexi.org

Jämtlands län  
Vakant 
jamtland@dyslexi.org

Jönköpings län
Conny Gustafsson
Tel: 070-474 78 65
jonkoping@dyslexi.org

Kalmar län
Vakant 
kalmar_lan@dyslexi.org

Kronobergs län
Vakant
kronobergs_lan@dyslexi.org

Norrbottens län
Bengt Westling 
Tel: 070-200 31 84 
bengt.westling@dyslexi.org

Skåne län
Linda Malm 
Tel: 070-417 70 64  
skane@dyslexi.org

Stockholms län 
Hasse Lindblad
Tel: 070-845 09 50                   
hanslindblad58@gmail.com
stockholms_lan@dyslexi.org

Sörmlands län
Lisbeth Flodman 
Tel: 073-727 16 62
sormland@dyslexi.org

Uppsala län
Petra Forsgard
Tel: 070-751 54 28
uppsala_lan@dyslexi.org

Värmlands län
Margareta Lundberg
Tel: 070-264 09 98 
varmland@dyslexi.org

Västerbottens län
Linda Granberg
Tel: 070-581 99 97 
vasterbotten@dyslexi.org

Västernorrlands län
Ådalens lokalförening
Jan Brundin
Tel: 070-343 97 51
jan.brundin@tele2.se

Västmanlands län
Tommy Karlsson, 
Tel: 070-654 64 69. 
vastmanland@dyslexi.org

Västra Götalands län
Kjell-Åke Eriksson
Tel: 070-360 24 25
vastra_gotaland@dyslexi.org

Örebro län 
Gert Andersson
Tel: 070-7549629 
orebro_lan@dyslexi.org

Östergötlands län
Beatrice Svahn
Tel: 070-251 16 85
norrkoping@dyslexi.org

Spånga torgväg 4, 
163 51 Spånga
Tel 08-665 17 00, 
måndag 10-12, 
tisdag 13-15, 
torsdag 13-15
forbundet@dyslexi.org

Förbundsordförande:
Catrine Folcker
catrine.folcker@dyslexi.org

Kanslichef
Helene Kindstedt
08-665 17 08 
helene.Kindstedt@dyslexi.org

Motionera till kongressen 2022
I oktober nästa år är det återigen dags för 
Dyslexiförbundets kongress. Som medlem kan du 
motionera till kongressen. Du kan lämna in motioner 
om frågor du vill att Dyslexiförbundet ska driva, 
aktiviteter du vill få igång eller om du vill se 
förändringar i hur verksamheten bedrivs. Genom att 
motionera kan du som enskild medlem vara med och 
påverka förbundets framtid. Även lokalföreningar och 
distrikt kan motionera till kongressen.

Så här skriver du en motion:
1. Motionen ska handla om en sak.
2. Skriv en tydlig rubrik som beskriver ämnet.
3.  Berätta varför du motionerar. Vad är problemet? Vad 

saknar du? 
4.  Formulera ditt förslag som en ”att-sats”. Om du har 

flera förslag ska varje förslag vara en egen att-sats. 

Exempel: ”Jag/vi föreslår/yrkar: 
•  att Dyslexiförbundet varje år arrangerar ett 

sommarläger för ungdomar.
•  att sommarlägret ska hållas på Orust. 
Vill du ha hjälp att formulera din motion kan du fråga 
din lokalförening eller vända dig till någon i 
förbundsstyrelsen. 

Vad händer sen:
1.  Senast den 16 mars 2022 ska motioner från enskilda 

medlemmar eller lokalföreningar lämnas till distriktet.
2.  Distriktets årsmöte behandlar motionen och ger ett 

svar. Årsmötet kan välja att antingen ställa sig bakom 
motionen eller att göra det. Oavsett vad distriktet 
beslutar ska alla motioner skickas till 
Förbundsstyrelsen.

3.  Senast den 1 juni 2022 ska samtliga motioner vara 
inskickade till förbundsstyrelsen. 

Välkommen med din motion!

Förbundsstämma 2021
Söndagen den 24 oktober höll förbundet sin stämma. 
Beslut fattades om att överlämna verksamhetsberättelse 
till kongressen 2022 och rekommendera kongressen att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen 
informerade ombuden om aktuellt medlemsantal, som 
i slutet av oktober var ungefär 6000. Antal distrikt var 
17 och antal lokalföreningar 16. Styrelsen informerade 
också om årets verksamheter, om Dyslexiveckan, 
intressepolitiska arbeten, kampanjer och annat. 

Kansliet och växeln har julstängt  
den 23 december 2021 till den 9 januari 2022



Hela denna sida är en annons


