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Visste du att fem till åtta procent av Sveriges befolkning har
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller räknesvårigheter/dyskalkyli?

För att fortsätta bedriva vår verksamhet behöver vi mer resurser
och fler engagerade företag som vill samarbeta med oss.
Vi är otroligt tacksamma för det stöd vi får. Det bidrar till
att göra vardagen enklare för alla med läs-, skriv- och
räknesvårigheter.

Vi erbjuder våra samarbetspartner tre olika grundpaket som
gäller i 12 månader. Vad som ingår i varje paket och vad dom
kostar ser du här.  

Bli vår 
samarbetspartner 

LÄS  SKRIV
1/2022

En tidning från Dyslexiförbundet 

och Skrivknuten | ÅRGÅNG 24

Porträttet:

Marcus Brandt vill 

vara en bra förebild 

för unga        Sid 14-15

  

Tema: Den digitala utmaningen  .....................
.....................

..Sid 6-9

Mål om nationella prov i hovrätten  .....................
..........Sid 18

Skrivknuten: Så pratar du med skolan  ............Sid 28

  

LÄS  SKRIV
4/2021

En tidning från Dyslexiförbundet 

och Skrivknuten | ÅRGÅNG 23

Porträttet:

Ingegerd Råman 
om att uttrycka 
sig utan ord Sid 20-21

  

Tema: Läsa eller lyssna, det är frågan  .........Sid 9-14

Stöd vid högre studier  .................................................................
.................................Sid 5-8

Dyslexipriset till Torbjörn Lundgren  ................................Sid 23

  

x

LÄS  SKRIV3/2022 En tidning från Dyslexiförbundet 
och Skrivknuten | ÅRGÅNG 24

Temat för Dyslexiveckan – Allas rätt till läsning
Prins Carl Philip delar ut Dyslexipriset .....................… Sid 5
Forma din bokstav på Dyslexidagen ............................ Sid 6
Eleven Saga Lööf anmälde Sverige till FN .............  Sid 11
Minister tog emot namninsamling om  Nationella prov ............................................................................  Sid 4

Porträttet:
Maxi Svensson  
hittar lugnet när 
han målar ..............Sid 14-15
  

x

LÄS  SKRIV4/2022
En tidning från Dyslexiförbundet och Skrivknuten | ÅRGÅNG 24

Tema: Skrivandet är mer än  bara stavning ...............................................................................................................Sid 5 – 9 Vincent Rankila: ”När jag skriver märks  min dyslexi mest” ........................................................................................................Sid 8Tre procent kan ha dyskalkyli ...............................................Sid 17Saga Lööf fick Dyslexipriset 2022 ..........................Sid 10

Porträttet:
MiA Zetterlund skriver fantasyböcker för att  sprida hopp

.......................................................................................................................Sid 14-15



Paket 40 000 kronor
•  Använda vår personal i ett av er arrangerat seminarium  

eller webbinarium.
• En kvartssidesannons i fyra nummer av Läs & Skriv.
• Annons på Dyslexiförbundets hemsida i 12 månader.
•  Presentation av ert företag på vår webbplats.
•  Använda vår medlemspanel för frågor kring era produkter och tjänster.
•  Använda Dyslexiförbundets varumärke på er hemsida. 

Ni får en digital symbol med texten ”Vi stödjer Dyslexiförbundet”.
•  Exponering på Dyslexiförbundets hemsida tillsammans 

med alla samarbetspartner.
•  Exponering i fyra nummer av Läs & Skriv. Samlingsannons med 

alla samarbetspartner.
• Prenumeration på medlemstidningen Läs & Skriv (4 nummer per år).
• Inramat diplom: ”Vi samarbetar med Dyslexiförbundet”.
• Inbjudan till årligt informationsmöte.

Paket 25 000 kronor
•  Använda vår personal i ett av er arrangerat seminarium  

eller webbinarium. 
• Annons på Dyslexiförbundets hemsida i 12 månader.
•  Presentation av ert företag på vår webbplats.
•  Använda vår medlemspanel för frågor kring era produkter och tjänster.
•  Använda Dyslexiförbundets varumärke på er hemsida. 

Ni får en digital symbol med texten ”Vi stödjer Dyslexiförbundet”.
•  Exponering på Dyslexiförbundets hemsida tillsammans med 

alla samarbetspartner.
•  Exponering i fyra nummer av Läs & Skriv. Samlingsannons med 

alla samarbetspartner.
• Prenumeration på medlemstidningen Läs & Skriv (4 nummer per år).
• Inramat diplom: ”Vi samarbetar med Dyslexiförbundet”.
• Inbjudan till årligt informationsmöte.

Paket 10 000 kronor
•  Använda Dyslexiförbundets varumärke på er hemsida. 

Ni får en digital symbol med texten ”Vi stödjer Dyslexiförbundet”.
•  Exponering på Dyslexiförbundets hemsida tillsammans med 

alla samarbetspartner.
•  Exponering i fyra nummer av Läs & Skriv. Samlingsannons med 

alla samarbetspartner.
• Prenumeration på medlemstidningen Läs & Skriv (4 nummer per år).
• Inramat diplom: ”Vi samarbetar med Dyslexiförbundet”.
•   Inbjudan till årligt informationsmöte.
               
        
Alla paket gäller i 12 månader. 



Dyslexiförbundet är Sveriges största förbund för personer
med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Vi har cirka 6 000
medlemmar organiserade i 40 föreningar och distrikt runt
om i landet. Vi jobbar primärt för att varje individs behov
ska uppfyllas i alla sammanhang, vare sig det gäller barn
eller vuxna.

Dessutom är vi djupt involverade i hur all information i
vardagen kan göras begriplig och hur kultur kan bli
lättillgänglig. Vilket stöd elever kan få i skolan och hur
lärarutbildningen kan förbättras. Vad man kan få hjälp
med i hemmet och vilka hjälpmedel arbetsgivare kan
erbjuda.

För att få igenom det här driver vi flera projekt vars syfte
är att påverka politiker, myndigheter samt stimulera lärare
och inspirera arbetsgivare. Vi har kommit en bit på vägen,
men med ert stöd blir det enklare att nå ända fram.

Intresserad? Kontakta marknadsansvarig.
fredrik.skolfman@dyslexi.org 076-145 09 77.

Det här går  
ditt stöd till


