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Nu granskas
dysleximetoderna

Det sägs ofta att personer med dyslexi
är särskilt kreativa och konstnärliga.
Men finns det någon grund för
        Sid 4 - 10
påståendet?

Har metoderna som skolorna använder
för att utreda och åtgärda dyslexi stöd i
vetenskapen? Det har SBU fått i uppdrag
Sid 3
att granska.

ABF fyller 100 år
Bildningsförbundet har spelat en stor
roll för personer med läs- och
skrivsvårigheter. Under sommarens
jubileumsvecka deltar
Dyslexiförbundet.
Sid 17

Bild: johanna mörtberg

Har dyslexin en
framsida?

nyheter:

Posttidning B
FMLS, Solnavägen 100, 169 51 Solna.

Porträttet: Som golfproffs behövde jag inte skriva så mycket. Det är jobbigare nu i mitt nya arbete som
tränare. Men man får lära sig att hitta genvägar”, säger Marlene Hedblom.
Sid 14-15
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Strategi som
Potemkinkulisser
Ledare:

När Furst Potemkin skulle
imponera på Katarina den stora
av Ryssland vid hennes besök på
Krim 1787, sägs att dolde han
den krassa verkligheten och
förfallet bakom ståtliga fasader
och utanverk – så kallade
Potemkinkulisser. Efter att ha
”umgåtts” med regeringens
nationella strategi för
funktionshinderspolitiken på
utbildningsområdet och speglat
den mot Skolverkets krassa
verklighet, inser jag att
likheterna är besvärande.
Regeringens övergripande
strategi ringar in ett antal
utvecklingsområden, som
Dyslexiförbundet FMLS ser som
mycket relevanta. Jag tar här
upp några exempel.
Regeringen skriver att ett
bristområde är skolornas och
lärarnas (o)förmåga att anpassa
undervisningen efter elevernas
förutsättningar. Detta har även
styrkts upprepat av de
inspektioner som Skolinspek
tionen gör. Således ett stort
problemområde. Skolverkets
plan här begränsar sig dock till
att arbeta med anpassningen av
de nationella proven – något som
verket för övrigt fått ett särskilt
regeringsuppdrag att göra. I
övrigt förefaller man förlita sig
helt på Specialpedagogiska
skolmyndighetens insatser.
Detta är enligt vår bedömning
en alldeles för låg ambitionsnivå,
som leder till att man aldrig
kommer att kunna hantera
grundproblemet.
Ett annat utvecklingsområde,
som regeringen anger, är
lärarnas (o)kunskap och behov
av utbildning om
funktionsnedsättningar i

relation till undervisningen.
Ett av många omvittnat
”katastrofområde”. Här är för
närvarande Skolverkets mål att
utbilda den egna personalen!
Vid förfrågan uppger Skolverket
att det inte är deras roll att
utbilda lärare.
Vid våra kontakter uppger
Skolverket även att de saknar
resurser att genomföra strategin.
De kan endast genomföra
enskilda insatser om de erhåller
särskilda medel för detta. Viljan
att visa fram problem, hur de
skall lösas och i anslutning till
detta begära resurser, verkar
dessutom vara begränsad.
En avslutande reflektion:
Regeringens strategi är i högsta
grad ett politiskt dokument och
en politisk manifestation.
Att konkretisera innehållet
överlåts dock till apolitiska
sektorsmyndigheter såsom i
detta fall Skolverket. Själva
konkretiseringen torde i sig
innebära att driva politik och
även att vara opinionsbildande
och påverkande – i detta fall mot

skolhuvudmän. Detta är en roll
som Skolverket förefaller vara
obekväm i. Och detta kanske
med rätta, eftersom det är lätt
att hålla med om, att
myndigheter inte skall driva
politik. Detta borde vara
regeringens och utbildnings
departementets roll. Det verkar
vara något fel med själva
konstruktionen.
Sven Eklöf, ansvarig utgivare

Från Wikipedia:
”Furst Potemkin var en god
administratör, men brast i
självkontroll. Utsvävningar och
extravagans var hans svaga sidor,
man han var även lojal, generös och
storsint. Ofta tog han sig vatten över
huvudet. Tre fjärdedelar av hans
projekt övergavs halvfärdiga.”
(Min kommentar: - Låter som en
karakteristik över en hel del
företeelser. Kan användas för
självkännedom – flera av oss kanske
känner igen sig? – men kanske också
för regeringens strategi för
funktionshinderspolitiken?)
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SBU granskar dysleximetoder

Förhoppningsvis mynnar
arbetet ut i en vägledning
som skolorna kan följa.

Regeringen har gett i uppdrag till
Socialstyrelsen att se över
riktlinjer för barnhälsovård och
elevhälsa. Socialstyrelsen har i sin
tur anlitat SBU (Statens beredning
för medicinsk utvärdering) till att
göra en inventering av den
samlade vetenskapliga kunskapen
om dysleximetoder i skolans
värld.
Karin Stenström är projektledare
för Dyslexiprojektet på SBU. Hon
berättar att arbetet består av en
systematisk genomgång av
litteratur om metoder för

Bild: Privat

Dyslexirörelsen har länge
efterlyst nationella
riktlinjer för hur man bäst
upptäcker, utreder,
diagnostiserar och
åtgärdar läs- och skriv
svårigheter. Nu har SBU
fått i uppdrag att utreda
om de metoder som
skolorna använder har
stöd i vetenskapen.

– Det ska bli väldigt spännande att se om
metoderna som används i skolorna har stöd
av vetenskapen, säger Karin Stenström,
som leder Dyslexiprojektet på SBU.

screening, metoder för diagnostik
samt åtgärdsprogram för barn
och unga med dyslexi. Dessutom
ska man stimulera till ny
forskning där det finns
kunskapsluckor eller där
kvaliteten brister.
För Dyslexiprojektet har SBU
tillsatt en grupp av svenska
experter med olika intressen
inom läs- och skrivforskningen.
Deras jobb blir att analysera och
bedöma den existerande
forskningen.
SBU gör också även en
kartläggning av hur det ser ut i
landet idag. Vilka screenings
metoder används idag? Hur går
en dyslexiutredning till? Vilka
professioner har rätt att ställa en
dyslexidiagnos? Vilka hjälpmedel
och stödåtgärder erbjuds?
– En viktig fråga är om det spelar
någon roll vem som ställer
diagnosen dyslexi och med vilka
metoder, säger Karin Stenström.
SBU har tagit fram en projektplan,

Målet är en vägledning
för elevhälsan
–Det finns ett stort behov av
vägledning om hur man ska
arbeta med läs- och skriv
svårigheter i skolan. Som det är
nu, är det alltför mycket upp till
enskilda personer att bestämma
vad och hur man ska göra.
Det säger barnläkaren Björn
Kadesjö. Han är en av
medarbetarna i Socialstyrelsens
projekt ”Riktlinjer eller annan
form av vägledning för mödraoch barnhälsovård samt
elevhälsa”. Inom detta uppdrag
är Dyslexi och läs- och
skrivsvårigheter ett prioriterat
område.
Socialstyrelsen har bett SBU
(Statens beredning för medicinsk
utvärdering) att belysa vad det
finns för vetenskapliga underlag
till de metoder som idag

används i skolorna. Detta ger
sedan Socialstyrelsen underlag
för att ge vägledning inom
området.
– Dyslexi ett stort och viktigt
område för den samlade
elevhälsan, och skolpsykologer
liksom skolläkare har uppgifter i
bedömning av dessa elever, säger
han. Även om det inte är
Socialstyrelsens uppgift att
vägleda pedagoger i sitt
pedagogiska uppdrag, så räknar
vi med att vi kommer att få
underlag till att ge vägledning
för den samlade elevhälsans
arbete med elever med dyslexi
och läs- och skrivsvårigheter.

Text: Eva Hedberg

problemområdena är avgränsade
och frågorna är formulerade.
– Men innan planen spikas ska
expertgruppen titta på den. De
måste besluta om vi också ska
titta närmare på eventuella
samband mellan dyslexi och
språkstörningar. Det är så här
långt vi har kommit idag, säger
Karin Stenström.
Det är viktigt att sprida
information om arbetet, därför
har projektet en tydlig
kommunikationsplan. När
slutrapporten kommer om
ungefär två år ska den vara
efterfrågad.
SBU är en myndighet som har till
uppgift att vetenskapligt utvärdera
tillämpade och nya metoder ur ett
medicinskt, etiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. För att bidra
till bästa möjliga hälso- och sjukvård
för befolkningen och bästa möjliga
utnyttjande av resurserna.

Expertgruppen på SBU
Ordförande för Dyslexi
projektets expertgrupp på
SBU är Stefan Samuelsson,
professor i specialpedagogik.
I gruppen sitter även Ulrika
Wolff, fil dr i specialpedagogik,
Jacob Åsberg, lärare och fil dr
i psykologi, Idor Svensson,
leg psykolog, fil dr i psykologi,
Mona Näreskog, lärare och
överläkare inom skolpsykiatri,
Barbro Bruce, leg logoped,
med dr i logopedi och Christina
Hellman, universitetslektor i
lingvistik samt Ann-Charlotte
Smedler, professor,
leg psykolog.
För vissa speciella frågor i
projektet anlitas externa
referensexperter: Ingvar
Lundberg, professor emeritus
i psykologi, och Petter
Gustafsson, professor i
differentiell psykologi.
Förutom experterna har
projektet också knutit till
sig referensgrupper, som
Specialpedagogiska
Skolmyndigheten, SPSM
samt brukarföreningarna.

Text: Eva Hedberg

Dyslexiförbundet FMLS
har länge väntat på riktlinjer
”Det är en ytterst glädjande nyhet
att Socialstyrelsen, som följd av
ett regeringsuppdrag, nu gett
Statens beredning för medicinsk
utvärdering, SBU, i uppdrag att
prioriterat utreda dyslexi/
specifika läs- och
skrivsvårigheter. Utredaren ska
kartlägga vilken evidens olika
metoder för screening,
utredning, diagnostik och
åtgärder har”, skriver
Dyslexiförbundet i ett uttalande
på sin hemsida.
Förbundsordförande Bengt-Erik
Johansson menar att
Dyslexiförbundet länge påtalat
behovet av en kartläggning över
hur situationen ser ut och
riktlinjer för ett bra och jämlikt
arbete med att utreda,
diagnostisera och åtgärda dyslexi
och läs- och skrivsvårigheter.
”Vi har stora förväntningar på att
detta skall leda till att barn med
dyslexi upptäcks tidigt, att de

sedan får en väl utprovad och
effektiv undervisning, samt vid
behov kompensatorisk hjälp i
skola och arbetsliv. Vi är också
beredda att så långt vi har
resurser medverka i detta arbete”,
avslutar han uttalandet.
Läs hela uttalandet på hemsidan:
dyslexi.org/tidningen-las-skriv

Också ADHD granskas av SBU
När det gäller utredning och
behandling av ADHD är
skillnaderna stora i landet.
Därför gav regeringen i
uppdrag till SBU (Statens
beredning för medicinsk
utvärdering) att ta fram ett
kunskapsunderlag om ADHD.
Syftet är att ta fram en
nationell vägledning för stöd
och behandling av ADHD.
Källa: attention-riks.se
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Den dyslektiska gåvan –
sanning eller myt?
Personer med dyslexi sägs
ofta vara kreativa och
konstnärliga. En del vittnar
själva om ett starkt
bildseende, ett tredimen
sionellt seende och
förmåga att se helheter och
strukturer. Andra känner
inte alls av något sådant.
Tvärtom upplever de bara
nackdelar.

Dyslexi kan
stimulera
kreativitet
– Dyslektiska svårigheter kan
leda till att man tvingas hitta
egna sätt att lösa problem, och
därför är det inte orimligt att
tänka sig att dyslexi stimulerar
kreativitet, säger Barbro B
Johansson, professor emerita i
neurovetenskap.
Hon är inte främmande för att
det kan finnas medfödda
fördelar kopplade till dyslexi.
Men tyvärr finns det alldeles för
lite forskat på området, menar
hon. Att många framgångsrika
personer har dyslexi, skulle lika
gärna kunna förklaras med att
dyslexi är så vanligt, som med
att den för med sig fördelar.
– Forskning om dyslexi och
förmågor försvåras av att det är
svårt att avgränsa dyslexin. Den
har olika former och orsaker,
och den kan se olika ut beroende
på vilket skriftspråk man har,
och hur skriften är kopplad till
talet, säger hon.
Barbro B Johansson är knuten
till Wallenberg Neuroscience
Center, Lund University och har
bland annat skrivit om musik
och inlärning. Hon är också
engagerad i Svenska
Dyslexistiftelsen.

Men sen finns det de som
hävdar att personer med
dyslexi till och med är
överbegåvade. Ett
påstående som både
provocerar och attraherar.
–Vi måste skilja mellan eventuella
fördelar med dyslexin och på
påståenden om att dyslexin skulle
vara kopplad till någon slags
medfödd överbegåvning. Det
senare tror jag inte alls på, säger
Anna Tebelius Bodin.
Annas kritik riktar sig bland
annat till Ronald D Davis som
skrivit boken Den dyslektiska
gåvan. Ronald D Davis försöker i
sin bok förklara varför somliga
personer med dyslexi är mer
intelligenta än andra. Han
presenterar också metoder för att
”korrigera” dyslexi. Anna menar
att författaren drar konstiga
slutsatser utifrån ovetenskapliga
idéer. Och att hans metoder är
inte så mirakulösa som han själv
hävdar.
– När han sedan bygger vidare på
att personer med dyslexi har
kommit ett steg längre i
evolutionen tycker jag att han går
för långt.
Dyslexi är inget konstigt som man
måste ta sig an, menar hon. Det
handlar att det är en del av
befolkningen som har svårare än
andra att lära sig läsa och skriva.
Att det är så är faktiskt inte alls
konstigt, människans hjärna är
inte från början skapad för att
läsa. Läsningen är ett ganska nytt
påfund och egentligen är det mer

Anna Tebelius Bodin skriver böcker och föreläser om studie
teknik och dyslexi. I bagaget har hon en examen i inlärnings
psykologi från Harvard. Hon har bland annat studerat under
Kurt Fischer, vars nuvarande arbete vi skriver om på sidan 7.
konstigt att så många faktiskt lär
sig läsa.
Anna Tebelius Bodin menar att
det är sorgligt med konkurrensen
mellan olika metoder inom
dyslexibranschen. Många håller
bara på sin egen metod, och
menar att alla andra är dåliga.
– Jag vill verkligen inte spä på det
förhållningssättet, säger hon. Och
om det finns de som blir hjälpta
av Ronald D Davis metoder så är
det bra. Men personligen har jag
inte så mycket över för hans
teorier.
Eventuella fördelar med dyslexi
vill Anna Tebelius Bodin i första
hand koppla ihop med läs- och
skrivsvårigheter kan stimulera
personer till att bli mer kreativa,
man hittar nya sätt att lösa
problem. Och man kan också
utveckla förmågor för att kompen
sera för det man har svårt för.
I följande artiklar i tidningen
skriver vi bland annat om nya
upptäckter från forskning, som
visar att astrofysiker med dyslexi
är bättre än icke-dyslektiker på

att upptäcka svarta hål. En orsak
sägs vara ett annat sätt att
bearbeta synintryck.
–På en nivå flyttar det här oss
tillbaka till 70-talet då man talade
om ordblindhet och hade teorier
om att dyslexi berodde på synen,
säger Anna Tebelius Bodin.
Resultaten är extremt intressanta
och vetenskapligt grundade. Men
de hamnar långt bort från
förklaringarna om att dyslexi
beror på en bristande fonologisk
förmåga, menar hon.
För rimligtvis har synfältet inget
med fonologi att göra.
– Det är viktigt att betona att de
här resultaten bara gäller för den
undersökta gruppen. Läs- och
skrivsvårigheter kan ha många
orsaker. Nya förklaringar om vad
dyslexi beror på får inte blandas
ihop med förklaringar som vi
känner till och vet mer om.
Orsakerna får en avgörande
betydelse för hur man ska
kompensera och träna.

Text & bild: Eva Hedberg
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’’Man utvecklar det man har lätt för’’
starka inom andra områden. De
är duktiga inom matematik eller
bra på att lösa problem. Många
har en stor empatisk förmåga
och några få har berättat om en
särskildvisuell förmåga. Men det
är väldigt svårt att säga om
dyslexin i sig medför några
särskilda fördelar, säger hon.
Styrkorna handlar nog främst
om att vi utvecklar det vi har
lättast för, menar hon. Kanske
den som har svårt med läsning
och skrivning satsar ännu
hårdare på att bli bra inom
något annat, för att kompensera.

Nadja Carlsson har jobbat i mer
än 30 år inom vuxen
utbildningen, en stor del av
tiden som speciallärare. Hon vet
hur effekterna av läs- och
skrivsvårigheter kan variera.
Vissa personer upplever inte
särskilt stora bekymmer, tack
vare att de haft kunniga lärare
som gett uppmuntran och rätt
stöd. Andra har inte haft det, de
har tappat självförtroendet och
därmed sin lust att kämpa med
skriftspråket, menar hon.
– Jag har träffat åtskilliga
personer med dyslexi som är

ett konkret tänkande kan vara
att man upplever världen mer
direkt, starkare och eventuellt
mer emotionellt. Det kan sätta
spår i konst och musik. Men om
detta behövs det mer forskning.
Avhandlingen heter ”I kamp med
skriftspråket, Vuxenstuderande med
läs- och skrivsvårigheter i ett
livsvärldsperspektiv”. Institutionen
för pedagogik och specialpedagogik,
Göteborgs universitet. 2011.
Text: Eva Hedberg

I arbetet med avhandlingen
intervjuade Nadja Carlsson 56
vuxenstuderande med dyslexi.
En iakttagelse är att personer
som sällan läser har ett konkret
sätt att tänka, till skillnad från
läsare som i högre grad
utvecklar förmågan att tänka
abstrakt.
– Vilket kan förklara varför vissa
med dyslexi har svårt att förstå
abstrakt saker som exempelvis
grammatik. Det är bättre att ge
konkreta exempel, än att försöka
förklara med ord. En fördel med

I Västra Götaland händer det
att barn med läs- och skriv
svårigheter inte får det stöd de
behöver. Orsaken är en
otydlighet om vem det är som
bär ansvaret för att utredningar
görs och rätt stöd sätts in
– den egna kommunen eller
regionen.

Bild: Viktor Aldrin

–Har man en special
begåvning som man
utvecklar, då blir man
duktig. Kanske en special
begåvad person med
dyslexi utvecklar sin
begåvning ännu mer, tack
vare dyslexin, säger Nadja
Carlsson, som för ett år
sedan disputerade i
pedagogik.

Tydligare ansvar
för lässvårigheter
i Västra Götaland

– De starka sidorna med dyslexi
handlar nog främst om att vi
utvecklar det vi har lättast för, säger
Nadja Carlsson.

Men nu gör regionen ett
förtydligande. Av det framgår
bland annat att Västra
Götalandsregionen ansvarar för
att göra fördjupade läs- och
skrivutredningar om skolans
riktade insatser inte räcker till,
och om det finns misstanke om
språkstörning utöver läs- och
skrivsvårigheter. Regionen
ansvarar också för att
personliga hjälpmedel är
”kompenserande, utprövade
och särskilt anpassade till
individen”. Om eleven även har
behov av hjälpmedel i hemmet
ska regionen få underlag från
skolan för förskrivning av
lämpligt personligt
hjälpmedel.
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”Malin Holmberg har lyckats
med konststycket att förena nödvändig överinlärning och lustfyllt lärande. Eleven vägleds genom engelskans snåriga stavning
och meningsbyggnad på ett unikt
sätt som garanterar framgång.
Det är sällan som jag med sådan
entusiasm och övertygelse kunnat rekommendera ett läromedel
som HELP Start. Jag gratulerar
alla speciallärare och elever som
får arbeta med detta förnämliga
material.”
Professor Ingvar Lundberg

HELP Start gör det möjligt för elever med dyslexi
att lära sej läsa och stava på engelska.
HELP Start lämpar sig mycket bra för intensiv
specialundervisning och kan användas
från skolår 5 upp till Vuxenutbildning.
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Läromedelspaketet HELP Start innehåller 6 textböcker,
6 arbetsböcker, kort för användning på magnettavla,
2 datorprogram, handledning och instruktionsfilm.
Författaren Malin Holmberg har
tilldelats stipendium ur
Prinsessan Marianne Bernadottes
stipendiefond för dyslexiforskning
och dyslexipedagogik 2011.
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Beställningsadress:
LäroMedia Bokhandel Örebro AB
Box 6073
700 06 Örebro
Kundtjänst:
Tel 019-20 69 00
Fax 019-20 69 49
order@laromedia.se
www.laromedia.se
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Dyslektiker

bättre på att hitta
svarta hål

Synfältet består av två delar, ett
litet centralt och ett vidare yttre.
De flesta av oss tar främst in
information från mitten av
synfältet. Men andra är mer
benägna att ta in information
från den yttre delen av synfältet,
från periferin.

De flesta astrofysiker är
nöjda med att under sitt liv
upptäckta ett svart hål,
medan dyslektiska
astrofysiker hittar betydligt
fler. En har faktiskt upptäckt
Personer med ett starkt perifert
nio hål.
Amerikanska forskare har
hittat en förklaring - det
finns en skillnad i hur vi
människor tar in visuell
information.

Hjälp barnen att
lyckas med läsningen!
Hitta läsningen!
Så hjälper du ditt barn
bokstäver
att lyckas med ljud och

Hitta läsndittinbarngen!
Så hjälper du
bokstäver
att lyckas med ljud och

Längd: 40+10 minuter

© 2010 Kod-Knäckarna
www.kodknäckarna.se
1 0 0 0 0

Kod-Knäckarna är en ideell förening
som vänder sig till föräldrar och
lärare. Kod-Knäckarna erbjuder
basfakta runt barnets första
läsutveckling, samt information
om lässvårigheter och dyslexi.
Läs mer om föreningens
material på
www.kodknackarna.se

Dvd:n Hitta läsningen!
underlättar ditt samarbete
med föräldrar runt barnets
första läsutveckling. Här får
de en spännande resa tillsammans. De leker och lär
sig sambanden mellan ljud
och bokstäver. Logopeden
Bodil Andersson Rack guidar
dem genom övningarna.
Beställ dvd:n på
www.kodknackarna.se
Pris 120 kr

seende har lättare än andra att se
helheter, urskilja mönster och
upptäcka avvikelser, något som är
en fördel om man till exempel är
astrofysiker. Jakten på svarta hål
går nämligen till så att
vetenskapsmannen granskar
stora mängder mätkurvor, och

’’
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Hos de dyslektiska astrofysikerna
kommer de starkaste synintrycken från
periferin. Det kan förklara varför de är
bättre på att urskilja avvikelser.

letar efter tecken eller avvikelser i det
komplicerade mönstret.
Vid Centrum för Astrofysik på Universitetet i
Harvard upptäckte man att astrofysiker med
dyslexi är de som är mest framgångsrika när
det gäller att hitta svarta hål. Man började
undersöka varför och fann att synsystemen
ser olika ut hos astrofysikerna med dyslexi
och de utan dyslexi.
För de flesta människor är synintrycken från
centrum starkast, och intrycken från
periferin blir allt svagare ju längre bort från
mittpunkten man kommer. Men hos de
dyslektiska astrofysikerna är det tvärtom,
menar forskarna. Deras starkaste synintryck
kommer från periferin, vilket förklarar
varför de bättre kan ta in helheter och
urskilja avvikelser i de yttre delarna av
synfältet.
Denna visuella förmåga skulle också kunna
förklara varför personer med dyslexi i flera
studier visat sig vara snabbare än andra på
att upptäcka så kallade ”omöjliga figurer”
(sådana som konstnären Oscar Reutersvärd
skapade, och som du kan läsa om i
faktarutan på sidan 9 i tidningen). Studerar
man bara en detalj i en ”omöjlig figur”
framstår den som helt rimlig. Först när man
tagit in helheten kan man upptäcka att
bilden föreställer något som är en fysisk
omöjlighet.

På webbadressen urplay.se/164383 finns en
videoupptagning från föreläsningen.

Synintrycken från centrum och från
periferin processas på olika platser i hjärnan.
Forskarna i Harvard menar att ett starkt
seende i centrum innebär ett svagare seende
i periferin, och tvärt om. Man kan helt
enkelt inte vara lika stark i båda delarna.
Nackdelen för den som har en benägenhet
att ta in information från periferin är att
bland annat läsning blir mödosam, eftersom
läsningen är en sådan typisk process som
sker i mitten av synfältet.
Den som har ett starkt centralt seende kan
testa att kisa för att få en uppfattning av hur
det är att ha ett perifert seende. Många som
jobbar med design och formgivning brukar
kisa för att skaffa sig en helhetsbild över ett
objekt, för att lättare upptäcka om något ser fel
ut. Men kisa orkar man bara göra en kort stund.
I rapporten ”Visual learning and the brain:
Implications for dyslexia”, (2007) presenterar
forskarna Matthew Schneps, Todd Ross och
Kurt Fischer sina upptäkter.
I texten påpekar de att lässvårigheter är ett
komplext problem med många olika
orsaker, och att det är osannolikt att en
enda faktor (tex centrum-perifer syn) skulle
vara giltig för alla personer med dyslexi.
Ytterligare en källa: Youtube-filme: Kurt
Fischer: Dyslektiker i jakt på svarta hål (UR
Samtiden).
Text: Eva Hedberg

Fler studier visar på olika sätt att se
Resultaten från Harvard om skillnaderna i de visuella systemet har stöd i andra studier.
Forskarna Geiger och Lettvin upptäckte att dyslektiker hade svårare än icke-dyslektiker att
urskilja bokstäver i mitten av synfältet, men att de var betydligt bättre än icke-dyslektiker på
att urskilja bokstäver i pereferin. Forskarna Grosser och Spafford visade att dyslektiker var
märkbart bättre på att identifiera färger i periferin, jämfört med icke-dyslektiker.

Läslinjalen som styr seendet
För ett par år sedan skrev vi om då tolvårige Timmy Bodahl i Huddinge. Han hade vunnit pris
för att ha uppfunnit en läslinjal som hjälper ögat att fokusera på de bokstäver eller ord som
ska läsas. När Timmy själv ska läsa hoppar bokstäverna mellan raderna. Men med hjälp av
läslinjalen kan han täcka över all text på sidan, utom just de bokstäver eller ord som ska
läsas. Glipan där orden syns går att justerbar i storlek. När Timmy läser mycket och får upp
ett läsflyt kan han göra glipan större. Kommer han till ett svårt ord som kräver full
koncentration, kan han minska storleken på glipan och på så sätt hjälpa ögat att fokusera.
Timmy kallar sin läslinjal för ”Läsblock”.

Tar skolan vara
på alla som
tänker
annorlunda?
Vi får allt mer kunskap om människans
olika sätt att lära och ta till sig information.
Det startas nya forskningsprojekt och
studier om inlärningsstilar och effektiva
pedagogiska metoder. Viktiga pusselbitar
kommer från neurovetenskapen. Den
hjälper oss inte bara att förstå att hjärnan är
fantastisk, utan också varför och på vilka
sätt. Tyvärr är det bara en liten del av
forskningsbaserade kunskapen som
kommer till praktisk användning i
klassrummen. Om vi i större utsträckning
kopplade ihop kunskapen om hjärnans
möjligheter med kunskapen om
pedagogikens möjligheter, skulle vi få en
betydligt bättre skola.
Det menar amerikanen Kurt Fischer, som är
en av förgrundsgestalterna inom området.
Han står bland annat bakom ”Mind, Brain
and Education - programmet” vid
Universitetet i Harvard. Han jobbar på en
internationell nivå för att knyta samman
forskning inom biologi, kognition och
lärande, och för att den ska komma till
praktisk användning.
– Först lär sig barnen att läsa, sen ska barnet
läsa för att lära sig. Det första är vi riktigt
bra på, men vi är sämre på det andra. Många
barn är dåliga på att lära sig från det de
läser, och vi är dåliga på att lära dem lära
sig på andra sätt, säger han.
Idag berövas många sin utbildning eftersom
de inte lär sig på det vanliga sättet. Om vi
ska ge alla elever en chans att utvecklas till
sin fulla potential, då måste vi också ge de
möjlighet att lära sig på det sätt som passar
dem bäst, menar han.
För ett år sedan föreläste Kurt Fischer och
hans kollega Christina Hinton inför Sveriges
riksdag. På webbadressen urplay.se/164383
finns en videoupptagning från
föreläsningen.
Text: Eva Hedberg
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’’Vi dyslektiker har mer
än problem gemensamt’’
Personer med dyslexi läser långsamt och stavar illa.
Vissa menar att de också har annat gemensamt. Som
uppfinningsrikedom och klurighet, till exempel.
–Vi som har dyslexi är ofta kreativa. Jag tror inte att det
beror på slumpen, utan helt enkelt på att vi tänker på ett
annat sätt, säger Susanna Cederquist, musiker,
musiklärare och föreläsare.

Många med dyslexi säger sig
främst tänka i bilder, istället för i
ord. Framför sig ser de former,
mönster och komplicerade
strukturer. I sitt inre kan de vrida
och vända på föremål och
betrakta dem ur olika vinklar.
Ofta ser de helheten framför
detaljerna. Detta utvecklade
bildtänkande är en styrka i
många sammanhang, till exempel
om man ska jobba med design
eller konstruktion.
Musiker med dyslexi vittnar om
en lätthet att härma, att spela på
gehör och att improvisera. Det är
som om melodin går direkt ut i
fingrarna. Och bildtänkandet gör
det enklare att känslomässigt
förpassa sig till olika miljöer och
situationer, vilket kan leda till ett
starkare musikaliskt uttryck.

’’

Tyvärr finns det väldigt
lite forskat om de
positiva sidorna av
dyslexi, säger
Susanna Cederquist.

hon var säker på läsriktningen,
försökte hon ta in allt samtidigt.
Fortfarande idag måste Susanna
tvinga ögonen att avkoda i
läsriktningen.
–Att jag tolkar texten helhetligt
och tredimensionellt gör det
svårare för mig att behålla fokus
och får till följd att jag läser
långsamt. Det underlättar om
avståndet mellan raderna är stort.
Lägger jag dessutom ett papper
under raden jag läser, så minskar
risken för det ska bli rörigt.
Också tavlor och fotografier är
tvådimensionella. Men där ställer
ett tredimensionellt seende inte
till med problem. Det gör
ingenting om motiv i förgrunden
glider bakåt och att man ser
andra former än bara motivets.
Snarare blir bilden rikare när den
betraktas på de sättet.

– Tyvärr finns det väldigt lite
forskat om de positiva sidorna av
dyslexi, säger Susanna Cederquist.
Så det är svårt att säga hur det
egentligen hänger ihop. Men
sannolikt har dyslektiker en mer
aktiv höger hjärnhalva.

Susannas huvudinstrument är
tvärflöjt och sång. Hon kan spela
efter noter, men har svårt att läsa
snabbt i realtid. Stycken som
kräver hög notläsningshastighet
lär hon sig utantill. När hon som
sjuåring började spela piano såg
hon noterna mest som ett
mönster på ett papper, hon visste
inte vad de heter men hon mindes
var de ligger. Några år senare
började hon också med tvärflöjt
och först då knäckte hon koden
för notläsningen. Till skillnad
från pianonoter består flöjtnoter
bara av en notrad som ska tolkas
samtidigt och är därför betydligt
enklare att läsa.

Texter och musiknoter är
tvådimensionella. I Susannas
huvud omvandlas det två
dimensionella till tredimen
sionellt. När hon ser en textsida,
så ser hon inte bara en platt yta
med rader och bokstäver. Hon ser
också ett mönster av ord och
meningar. Vackra former som
gärna lyfter sig från bakgrunden.
Ibland får bokstäverna skuggor
och ibland glider de in under
bakgrunden. Sidan ser hon som
helhet. När hon var liten, innan

Susannas examensarbete på
musiklärarutbildningen handlade
om hur dyslexi påverkar
musicerandet. Hon intervjuade
nio musicerande dyslektiker och
konstaterade att notläsningen är
ett problem. Värst är det i
undervisningssituationer och
inom de klassiska musik
områdena, där notläsnings
förmågan av tradition har hög
status. Den som inte är bra på
noter betraktas som en sämre
musiker.

– I det medeltida hantverkarsamhället fanns det inget
dåligt med att ha ett dyslektiskt tänkande, tvärt om.
Men i vår tid och i vår kultur är dyslexin ett problem,
säger Susanna Cederquist.
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Dyslexi vanligt bland
konststudenter
Studenter med dyslexi är ofta överrepresenterade på
högre konstutbildningar. Men varför är det så? Handlar
det om att personer med dyslexi är mer konstnärligt
begåvade? Eller är det så att man väljer en konstnärliga
bana för att slippa de läs- och skrivkrav som ställs inom
andra akademiska områden?
Att personer med dyslexi är mer
konstnärligt lagda än andra är
en spridd åsikt. Det finns flera
antaganden om vad det kan bero
på, som stark visuell förmåga,
fantasi och uppfinningsrikedom.
Tyvärr finns det få vetenskapliga
belägg för hur det förhåller sig.
För 10 år sedan presenterade
Ulrika Wolff och Ingvar
Lundberg en studie om dyslexi
bland konststuderande vid
Göteborgs universitet. I sin
artikeln hänvisar de till ett par
andra vetenskapliga studier. I
den ena konstaterar forskarna
att vuxna dyslektiker tänker
mer kreativt än icke-dyslektiker.
Den andra studien visar att
dyslektiker snabbare än ickedyslektiker upptäcker optiska
illusioner. För övrigt upptäckte
forskarna inte några skillnader
som skulle kunna bevisa att
personer med dyslexi är mer
konstnärligt begåvade.

–Jag brukar säga till mina elever med dyslexi att det är skolan som är
tuffast. Fixar man den, så klarar man det mesta, säger Susanna Cederquist.

– Lärare och andra musiker kan
se ner på en, säger Susanna. Jag
har stött på det.

undervisningen för alla. Allt
behövs om man ska bli en hel
musiker, säger hon.

Men det handlar om ett
missförstånd. Notläsningen har
inte med den musikaliska gåvan
att göra. Susanna menar att
lärare måste bli mer medvetna
om hur dyslexi påverkar
musicerandet, så att inte vissa
elever stängs ute från musiken
för att de har svårt med noter.

Ett dyslektiskt tänkande är
varken bättre eller sämre än det
icke-dyslektiska. Det är bara
olika, menar Susanna. Om vi
utgår ifrån att alla är lika får vi
problem. Vi är olika och det
måste vi ta tillvara på.

–Eftersom vissa elever har svårt
att avkoda noter är det viktigt att
arbeta med med olika
inlärningsstilar. Rent generellt
tycker jag att gehör,
improvisation, skapande och
uttryck ska finnas med i

På Susanna Cederquista hemsida
(www.susannacederquist.com)
hittar du en länk till
examensarbetet: ”Jag kan inte
tänka platt , hur påverkar det
musicerande?”

Text & BILD: Eva Hedberg

Ulrika Wolff och Ingvar
Lundberg konstaterar i sin studie
att dyslexi är vanligare bland
konststuderande än bland
studerande på andra
universitetsprogram. Men inte
heller de kan bevisa att det finns

ett samband mellan dyslexi och
konstnärlig talang. Deras
tolkning är ändå att
konststuderande med dyslexi
inte väljer konststudier för att
undvika läs- och skrivkraven
inom andra akademiska
områden. Konststudenternas
talanger upptäcktes redan när
de var små barn och därför blev
valet av studieinriktning
naturligt.
Källa: Källa: The Prevalence of
Dyslexia Among Art Students, Ulrika
Wolff och Ingvar Lundberg, Dyslexia
8 (år 2002).

Oscar Reutersvärds berömda
“omöjliga figurer” har prytt våra
frimärken.

Dyslexin som konst
Konstnärerna Oscar Reutersvärd och Elis Eriksson vände båda två
sina dyslektiska svårigheter till styrkor i konsten. Oscar Reutersvärd
är pappa till de ”omöjliga figurerna”. Han har förklarat att
bokstäverna hoppade framför honom, men att han även svårt att
bedöma avstånd och djupseende. ”Han hade svårt att avgöra vad som
låg längst bort vid tecknandet av stolsben eller andra
tredimensionella konstruktioner.” (Sydsvenskan) Det här utnyttjade
han när han skapade sin alster, figurer som till en början ser normala
ut, men när man granskar dem blir de omöjliga eftersom perspektivet
är förvridet.
Elis Eriksson arbetade mycket med bokstäver och ord i sin konst, och
utnyttjade medvetet felstavningar och typografi för att uttrycka sig.
Ett av hans motiv ”Håll tjeften” är titeln på en bok om Elis Erikssons
konst. Boken ”Håll tjeften - hundra år av åtlydnader” är skriven av
Teddy Hultberg. (Schultz förlag AB, 2006)

10

// Läs & Skriv 2/2012

Påverkar dyslexi förmågan
att teckna?
Bild: Göran Segeholm

På Royal College of Art i London har ungefär en fjärdedel
av studenterna dyslexi. Till deras hjälp finns en
supportavdelning. Där jobbar samordnaren Qona Rankins,
som säger att studenter med diagnosen dyslexi inte bara
kämpar med texter under utbildningen. Många av dem
klagar också på sin egen förmåga att teckna av.
Men är det verkligen dyslexin som gör sig påmind?

Ungefär 25 procent av studenterna på Royal College of Art har dyslexi.

För några år sedan inleddes en
mindre studie på Royal College
of Art och på Swansea Metro
politan University i England.
Syftet var att utreda om det gick
att se någon skillnad på teckningar
gjorda av studenter med dyslexi
respektive utan dyslexi.
Universiteten satte samman
varsin testgrupp med tio

dyslektiska och tio ickedyslektiska studenter. Varje
student fick göra ett antal
teckningar efter instruktioner,
som gavs både muntligt och
skriftligt. Teckningarna
analyserades sedan av
representanten från det andra
universitetet, ingen av dem
kände till vilka studenter som
hade dyslexi. Analysen gjordes

utifrån ett antal kriterier som
bestämts på förhand.
Författarna kunde till 70% pricka
in studenterna med dyslexi. De
uppvisade problem med till
exempel perspektiv, vinklar,
höger-vänster och förmågan att
rita det man ser, istället för det
man vet, samt med att minnas
instruktioner.

Bild: Göran Segeholm

Resultaten ledde till en
utveckling av strategier i
teckningsundervisning för
lärare som möter elever med
dyslektiska svårigheter.
Resultaten ledde också vidare till
en mer omfattande studie om
sambandet mellan dyslexi och
konststuderandes förmåga att
teckna av.

Att inte kunna teckna ner sina idéer blir ett praktiska problem för den som
utbildar sig inom i synnerhet design och hantverk, menar Qona Rankins,
som är dyslexisamordnare på Royal College of Art i Lonton. Hon är också
en av hjärnorna bakom webbplatsen Creative Mentors (creativementors.co.
uk), vars syfte är att hjälpa lärare i konst att tillgodose särskilda behov hos
elever med dyslexi och dyspraxi.

Vi är specialiserade på barn och
vuxna med läs- och skrivsvårigheter
samt tal- och språksvårigheter
Vi erbjuder:
• Utredning av dyslexi, dyskalkyli
samt tal och språk
• Utprovning av hjälpmedel i samband
med utredning
• Tal- och språkbehandling
• Utbildning och handledning för
skolpersonal och föräldrar
• Spansk-, rysk-, polsk-, teckenspråks-,
engelsk- och tysktalande logoped

För att få remiss till
någon av våra
logopeder kontaktar
du skolhälsovården
eller din husläkare.
Vi har avtal med SLL.

Logopederna, Box 22221,104 22 Stockholm,
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, www.logopederna.se, 08-400 150 30

Undersökningsgruppen var
större, testerna fler och
metoderna förfinade. Men nu
kunde man inte längre bevisa ett
samband mellan dyslexi och
teckningsförmåga. Möjligtvis
fanns det en undergrupp av
dyslektiker med matematiska
svårigheter, som skulle ha
särskilt svårt att teckna. För att
konstatera hur det förhåller sig

med sambandet mellan
matematik- och
teckningsförmåga krävs
ytterligare en studie.
Frågan om varför personer med
dyslexi är överrepresenterade
bland konststuderande återstår
också. Författarna menar att det
inte finns något som tyder på att
konststudenter med dyslexi vare
sig har en bättre eller sämre
förmåga än andra att göra
visuella avbildningar av världen.
Källor: Including Dyslexics:
Indicators of dyslexia in art
students’ drawings. (Royal College
of Art, Rankin, Riley och Davies,
London, 2007)
Inclusive Practice: Researching the
relationship between Dyslexia,
personality, and art students
drawing ability. (Royal College of
Art, Rankin, Riley mfl, London, 2011)
Inclusive Practice: Researching the
Relationship between Mathematical
Ability and Drawing Ability in Art
Students. (Royal College of Art,
Riley, Brunswick mfl,
London, 2011)

Text: Eva Hedberg

Läs- och Skrivkurs

Svenska med datorstöd på deltid
Vill du veta mer?

Arbetarrörelsens Folkhögskola
Järntorget 7
413 04 Göteborg
Tel: 031-711 91 91 Fax: 031-711 77 22 www.afig.org
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Seminarium:

Det nya språket
Torbjörn Lundgren är en av
nyckelpersonerna bakom
Fungerandemedier.se. Han
öppnade seminariet med att
tala om hur viktigt det är att
utnyttja medierna till kommunicera på olika sätt. På så vis
får fler tillgång till kunskap
och information.

Länge var det bara text och
illustrationer som kunde bära
information på det sättet. Idag
finns det många medier som kan
fylla den funktionen: foto, film,
grafisk form och ljudinspelningar.
Och så har vi internet och sociala
medier.

Bild: Eva Hedberg

En central uppgift för
språket är att förmedla
budskap från individ till
individ. När man uppfann
text, behövde man inte
längre vara i närheten av
varandra för att
kommunicera. Med textens
hjälp kunde man sprida
budskap från en kontinent
till en annan och från en tid
till en annan.

Vilka fördelar har det och vad
kan skapa nya problem?
Den 26 mars hölls ett seminarium
där för och nackdelar med de nya
medierna belystes. Arrangörer var
Fungerandemedier.se och
kampanjen Digidel, och det var
internetstiftelsen ses som upplät

Läs GP
med
öronen.
Visste du att du kan få hela Göteborgs-Posten som
taltidning varje morgon? Det är enkelt och faktiskt
billigare än en vanlig prenumeration.
Ring Kundtjänst på 031-80 47 00 så hjälper vi dig.

sina lokaler. Bland deltagarna
fanns företrädare för Konsument
verket, Handisam, Post- och
Telestyrelsen, Språkrådet,
Centrum för lättläst, TPB,
Afasiförbundet, Autism och
aspberger förbundet, FUB och
Dyslexiförbundet FMLS.

Många som anmält intresse fick
inte plats, men seminariet sändes
på webben och ligger nu i sin
helhet på portalen
fungerandemedier.se

Text: Torbjörn Lundgren

Kom ihåg
– lyssna – lär.
Milestone 212 Plus COLOR
• Enkel Daisyspelare
med alla funktioner
• Tydlig talsyntes (Acapela)
för textdokument
• Fickminne med 5 mappar
• Svenskt talstöd
• Taktila och färgade
manöverknappar
• Stort internt och
externt minne
Läs mer på www.iris.se

Vi på Iris vet att alla vill göra mer. Vi hjälper dig med att utnyttja din förmåga i
skola, arbete såväl som fritid. Iris skapar möjligheter för ett tillgängligt samhälle.
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Dysleximässan
Jönköping 26-27 oktober 2012

Dyslexiförbundet FMLS inbjuder i samarbete med Jönköpings kommun och
Specialpedagogiska skolmyndigheten till Dysleximässa på högskolan i Jönköping den
26-27 oktober 2012.
Mässan presenterar en hel värld av möjligheter för personer med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Vi bjuder på två spännande utställnings- och
föreläsningsdagar!
Öppettider:
Fredag: 9.00 – 18.00
Lördag: 9.00 – 16.00

Besökare betalar 150:- för en eller två dagar.
Medlemmar i Dyslexiförbundet FMLS och barn under 18 år går in gratis.
OBS! Det går att lösa ett förmånligt medlemskap på mässan och gå in gratis!

Festkväll på mässan fredag 26 oktober
Vi bjuder på underhållning, buffémat och dans.
Åldersgräns 18 år. Avgift 300:-

Anmälan
Via www.dyslexi.org från och med 15 augusti.

Utförligt program kommer i Läs & Skriv nr 3 och på www.dyslexi.org

Välkomna!

Bild: Inger Rålenius
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Specialpedagog Gunilla Bohman från Skoldatateket i Skellefteå föreläser
för intresserade deltagare. Närmast kameran; Fredrik Lönneborg från
Umeå och förbundsstyrelsen.

Dyslexi i Almedalen
Dyslexiförbundet FMLS och Dyslexiföreningen arrangerar en
heldag i Almedalen onsdag den 4 juli. Dyslexi och den
aktuella utvecklingen kommer att belysas på flera olika sätt.
Seminarierna kommer att äga rum på högskolan i Visby på
Gotland. Se mer på www.dyslexi.org.

Lyckad satsning i Norrland!

www.polarprint.se

Den 17 april har vi, som ett
resultat av denna satsning,
startat en ny lokalförening i
Luleå-Piteå-Boden. Ordförande
där är Sören Tjernberg.
Även i Skellefteå har intresset

varit stort och det senaste mötet
beslöt att starta en förening.
Detta är i skrivande stund ej
ännu formellt avklarat, men det
konstituerande årsmötet
kommer att hållas 10 maj.
En uppföljande weekend-kurs för
de nyvalda styrelserna
arrangeras den 9-10 juni.
Till denna kurs inbjuds även
styrelserna i Umeå och Kiruna.

Läs & Skriv toppar formen hos Kaigan TBK
Som en del i Läs & Skrivs pågående
utvecklingsarbete så har vi flyttat
produktionen av tidningen till
Kaigan TBK, som är specialister på
både tidning, webb, ateljé och tryck.
Bild: Ewa Taf velin

I samband med att förbundet
arrangerade Dysleximässa i
Skellefteå fick förbundet 154 nya
medlemmar i grannskapet.
Det kom också raskt en
förfrågan om förbundet kunde
starta lokalföreningar i
Skellefteå och Norrbotten.
Under våren har förbundet
därför med stöd av ABF
genomfört en rad möten i Luleå
och Skellefteå. Intresset har varit
mycket stort från de deltagande,
trots att deltagarantalet varit
imponerande stort. Det har varit
hög kvalitet på deltagarnas
kunskaper och ambitionsnivå.

Skellefteåföreningen har
beslutat om en preliminär
verksamhetsplan. Den
innehåller 1) arbeta för en bättre
skola 2) ge råd och stöd till
medlemmarna 3) verka för
bättre utbildade lärare 4)
genomföra föräldrautbildning.
De nya föreningarna önskas
lycka till i arbetet.
/ SHE

Sara Schröder och Marie Göransson

VictorReader Stream

Lättanvänd, stabil och beprövad
spelare för Daisy-böcker,
vanliga ljudböcker och MP3filer. Har inbyggd talsyntes på
svenska och engelska som
används för att lyssna på
textfiler. Kan även användas
som fickminne. Vikt 180 gr.
Pris: 2 795 kr plus moms, 3 494 kr inkl moms.

LuleÂ 0920-203430
Stockholm 08-4424270
Gˆteborg 031-3399990
Malmˆ 040-971700
UmeÂ 090-139572
V‰xjˆ 0470-39030

www.polarprint.se

Besök vår butik i Stockholm
På Liljeholmsvägen 30 finns vår butik fylld med
läshjälpmedel! Öppettider, onsdag till fredag
12.00 - 17.00.

Det är Sara Schröder,
projektledare, och Marie
Göransson, grafisk formgivare,
som ansvarar för att
Dyslexiförbundets ansikte utåt ska
bli starkare i sitt innehåll och
formspråk, så att du som läsare får
en ännu bättre tidning.
-Vi är glada över att ha fått
uppdraget att utveckla och
producera en så viktig tidning som
Läs & Skriv, säger Sara och Marie.
Det här är det andra numret som vi
är med och tar fram och
förändringsarbetet kommer att ske
successivt. Vi hoppas att du som
läsare kommer att uppleva
tidningens förändring som positivt
och att du även i fortsättningen vill
vara en av våra många läsare.
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Marlene Hedblom
Ålder: 39 år
Bor:
Sigtuna
Uppväxt: I Gävle
Yrke: 	Golftränare. Ger
träningstips i tidningen
Svensk Golf. Har varit
golfproffs i Europa och USA
Lyssnar på: H
 årdrock och opera

”Man lär sig

Man måste hitta självförtroende på något annat område. Annars bryts man ner av dyslexin. För mig var det golfen som
gav självförtroende”, säger Marlene Hedblom.
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hitta genvägar”
Mitt under karriären drabbades golfproffset Marlene
Hedblom av svår ångest. Hon trodde hon att hon skulle dö
på banan. Spelet låste sig totalt.
– Jag kunde inte andas och sökte hjälp. Jag fick hypnos och
det tog mig tillbaka till klassrummet. Då förstod jag varför
jag mådde dåligt.

Marlene Hedblom har dyslexi och
minnena från skoltiden är
svarta. Pressen på golfbanan
hade återkallat känslorna av
misslyckande.

Agneta var tränare i Gävle
golfklubb. Storebror Peter hade
blivit proffs redan som 18-åring.
1995 var det Marlenes tur att
prova lyckan.

– Högläsningen i skolan var
värst. Stressen från kompisarna
och skratten. Jag försökte
memorera det jag skulle läsa,
men när det blev min tur
försvann allt. Jag blev så nervös.

– Pappa hjälpte mig inte så
mycket i skolan, men han gav
mig självförtroende på banan.
Han sa att jag var bra och det
hade jag inte hört så ofta, säger
hon.

Än i dag är det svårt att prata om
den tiden.

Marlene kvalade in på Europa
touren och spelade där i 14 år.
Det blev också två år i USA innan
proffskarriären var över 2006.
Hennes andra barn var på väg
och det var svårt att få ihop
familjelivet med tävlingar och
resor.

– Jag minns en vikarie som skrek
till mig ”vad fan gör du här, du
ska vara i specialklass”. Då blev
jag jätteledsen.
Helst hade Marlene Hedblom
velat ha ännu mer hjälp.
– Det gjorde ingen skillnad att
veta att jag hade dyslexi. Det
kändes som om lärarna sket i
det. De behandlade mig inte
annorlunda. Det var som om jag
bara var korkad. Jag trodde ju
själv att jag var det, säger hon.
I familjen är det bara Marlene
och hennes farbror som är
dyslektiker. Trots att Marlenes
pappa Olle var lärare tog det tid
innan familjen förstod
problemet.
– Jag sa till mamma att ”jag ser
inget” så vi kollade ögonen. Men
det var inget fel. Jag såg som en
örn. Men när jag skulle läsa flöt
allt ihop till en gröt, säger
Marlene.
Hon kämpade sig igenom skolan.
Glädjen fann hon i stället i
golfen. Familjen lever för
sporten. Pappa Olle och mamma

– Jag var en liten människa som
började som golfproffs. Men där
fick jag känna att jag var bäst på
något. Jag kan fortfarande sakna
det livet, säger hon.
Som golfare har Marlene tagit
hjälp av psykologer. Mental
träning har gett henne bättre
självkänsla och lärt henne
hantera sitt heta temperament.
– Mina bästa egenskaper som
golfare var att jag hade raka
utslag. Och jag var som bäst när
det gällde. Sedan kunde jag bli
tokig när det gick dåligt för jag
ville så mycket.
Hon kämpar fortfarande med
dyslexin. Men hon tycker att den
gjort henne mer kreativ.
– Man måste ju hitta genvägar.
Jag kollar på nätet hur ord stavas.
Min kille hjälper mig att läsa
igenom texter. Och jag låter
mina kunder skriva själva på
golflektionerna.

I dag jobbar Marlene som
golftränare på Sveriges främsta
golfbana Bro Hof slott.
– Jag har nyligen bytt jobb. Det
har varit tufft. Jag måste skriva
mer nu och det är jobbigt. Allt
ska gå så fort. Då hinner jag inte
alltid ringa pappa och fråga hur
något stavas. Ibland blir jag så
trött på att det tar sån tid för
mig att skriva. Då vill jag bara slå
sönder datorn.
Marlene har fått tips om olika
hjälpmedel. Hon ska prova ett
datorprogram som läser upp det
hon skrivit.
– Tänk om man haft det i skolan.
Jag älskar ju att skriva. Jag hade
gärna blivit journalist. Det
äckligaste nu är att jag inte kan
se vilken bokstav orden ska börja
med.
Marlene skriver också
träningstips i tidningen Svensk
Golf.
– Det är jättekul. Det är bara
korta texter och jag får hjälp av
redaktionen att kolla stavningen.
Hennes bästa knep för att stava
rätt är att använda ramsor.
– Aldrig stavas aldrig med två L.
Sånt hjälper mig. Annars är det
viktigt att vara ärlig och berätta
att man har dyslexi. Det är
lättare i dag än när jag växte
upp.

Talböcker trivs hon inte riktigt
med.
– Jag tappar fokus så lätt och
sedan orkar jag inte hålla på att
spola tillbaka och lyssna om,
säger hon.
Marlene har två barn. De har
ännu inte börjat skolan.
– Jag är rädd att de också ska ha
dyslexi. Men jag har fått rådet att
lära dem ramsor och texter. Vi
läser också tillsammans fast det
är stressigt för mig.
Hennes tips till andra föräldrar
är enkelt.
– Tvinga inte barnen att läsa.
Jobba på ett roligt sätt och lek
med dem.
Nyckeln till att hantera
svårigheterna är en god
självkänsla.
– Man måste hitta
självförtroende på något annat
område. Annars bryts man ner.
Försök tänka positivt. Som
dyslektiker får man kämpa
hårdare. Det kan också vara en
styrka. Jag var van att lägga tid
på att klara skolan och det
hjälpte mig att orka träna som
golfproffs, säger Marlene
Hedblom.

Som golfproffs läste Marlene mer
än hon gör i dag.
– Men böckerna jag har läst från
pärm till pärm är inte många,
skrattar hon.

Text och bild: Johanna Mörtberg
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Sviker synen? Svårt att läsa? Svårt att bläddra?
Prenumerera på Falu Kuriren, Borlänge Tidning eller Mora Tidning som

Radiotidning
Enkel mottagare fungerar som en radio!
Inget krångel med kassettband,
ett enkelt knapptryck och du
har tidningen till morgonkaffet.

Kontakta oss så ordnar vi resten,

023-936 00

Skriv- och Läskurs
Studera och få ökat självförtroende!

Ettåriga kurser med start i augusti 2011 för vuxna
med svårigheter att skriva, läsa och/eller räkna

Skarpnäcks Folkhögskola
Boka tid för ett besök 08-683 18 37
exp@skarpnack.fhsk.se
www.skarpnack.fhsk.se

Sundbybergs Folkhögskola
Boka tid för ett besök 08-445 39 00
exp@sundbyberg.fhsk.se
www.sundbyberg.fhsk.se

Allmän kurs

Skriv- och läsinriktning
Individuell studieplan, lugn takt
och möjlighet att läsa körkortsteori

www.dals..hsk.se
0528-758 80

DALSLANDS
FOLKHÖGSKOLA

Färgelanda

Skriv- och läsinriktning inns också i Trollhättan. www.thn..hsk.se
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ABF fyller 100 år
I början av 1900-talet började
olika typer av folkbildning ta
fart inom de svenska
folkrörelserna. Huvudtanken var
att fler skulle få möjlighet till
bildning, något som annars var
väldigt odemokratiskt vid den
tiden.
ABF bildades 1912 i denna anda.
De ville utjämna klasskillnad
erna och ge alla samma
möjligheter att lära sig mer. Det
skulle inte vara något enbart för
de övre samhällsskikten.
Studiecirkeln var inte något
dominerande inslag i
verksamheten från början. Det
stora genombrottet för
studiecirkeln kom i först i
samband med andra
världskriget, när många svenskar
blev inkallade och fick tjänstgöra
på olika platser i Sverige. Fritiden
ägnade de gärna åt studier. Även
bland den övriga befolkningen
växte sig studiecirkeln allt
starkare från andra världskriget
och framåt.

Bild: Pressbild:Cl aes Herrl ander

I år är det 100 år sedan ABF bildades. Karl-Petter
Thorwaldsson är ordförande i ABF, och konstaterar att
förbundets satsning på folkbildning har haft stor betydelse
för många med läs- och skrivsvårigheter genom åren.

–I dag har vi en helt annan
situation än när ABF startade.
Utbildningen är tillgänglig för
många fler, och det är mycket
glädjande, säger Karl-Petter
Thorwaldsson, ordförande i ABF.
Han konstaterar att det är många
med läs- och skrivsvårigheter
som har fått hjälp av
folkbildningen genom åren.
– Det rör sig säkert om
hundratusentals människor som
inte har fått stöd i det vanliga
undervisningssystemet. Tidigare
var det ju så att om man hade
läs- och skrivsvårigheter i skolan
så betraktades man som dum.
När då folkbildningen erbjöd
möjligheter att lära sig saker på
ett annat sätt, blev det nog något
av en revolution för väldigt
många.
Han berättar att han själv hade
läs- och skrivsvårigheter i skolan.
Det gjorde bland annat att hans
lärare tvingade honom att skriva

Karl-Petter Thorwaldsson
är ordförande för Arbetarnas
Bildningsförbund (ABF), som
bildades för 100 år sedan.

ordet ”hade” hundra gånger på
tavlan.
– Det var helt vansinnigt, och det
är ju ändå inte särskilt länge
sedan, säger Karl-Petter
Thorwaldsson, som fyller 48
senare i år.
Men han gläds åt att synen på
dessa svårigheter har förändrats
i skolan, så att hans barn inte
behöver vara med om samma sak.
–Min son var sen med att börja
läsa, och då ville läraren istället
öka fokus på att förbättra
finmotoriken eftersom det skulle
kunna hjälpa honom. Sådant
känns fantastiskt!

ABF har en hel del samarbeten
med Dyslexiförbundet FMLS
genom de olika lokala
organisationerna som finns runt
om i landet, och ordnar då bland
annat studiecirklar och
föreläsningar.
–Vi kommer också att satsa
vidare på att ge stöd och
möjligheter åt alla med läs- och
skrivsvårigheter framöver. Bland
annat ska vi försöka förbättra
tillgången till ljudböcker, för det
viktiga är ju att man kan ta till
sig och njuta av berättelsen –
inte nödvändigtvis att man läser
den själv.
Text: Peter Wiklund

ABF 100 års jubileum
firas i Stockholm 11 - 16 juni
För att fira att ABF fyller 100 år
2012 kommer en rad olika
aktiviteter genomföras runt om i
landet. Under jubileumsveckan
kommer Stockholm fyllas av
seminarier, prova-på-verksamhet,
kultur, böcker och utställningar
med mera. På ABF-huset på
Sveavägen, Kulturhuset vid
Sergels Torg, Kungsträdgården
och på Skansen.
Dyslexiförbundet FMLS deltar
med flera arrangemang.

Skolan och dyslexi – hur det
är och hur det borde vara

Ung och dyslexi
– ett inslag i Forum:ung

Allt du inte visste att
du ville veta om dyslexi

Seminarium 14 juni kl. 18 - 20
i ABF-huset, Sveavägen.

Fredag 15 juni kl 13.00 i
ABF-huset, Sveavägen.

Skolinspektionen lämnade förra
året en alarmerande rapport över
tillståndet i grundskolan för
elever med dyslexi. Elever, lärare,
specialister och politiker berättar
och debatterar om hur man kan
förbättra situationen.

forum:ung! är ABF:s
ungdomsforum, en mötesplats
som skapas av och för unga
engagerade människor för att
inspirera och öppna för
möjligheter att låta sig inspireras.

Möt Viktor Lundqvist och Tove
Elffors Elfström från
Dyslexiförbundet FMLS kl 13.00 i
Erlanderrummet.

Hela dagen kommer ABF-huset på
Sveavägen vara fullt av aktiviteter
som riktar sig till ungdomar och
unga vuxna: Workshops, debatter,
utställningar och föreläsningar.
forum:ung! är gratis och
tillgängligt för alla.

De berättar om egna erfarenheter,
prova dyslexisimulatorn och få
svar på alla dina frågor från några
som verkligen vet vad de talar om.

Utställning i
Kungsträdgården
Stockholmsföreningen har ett
informationsbord hela lördagen
16 juni.
Se mer på www.abf.se/ABF-100-ar
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Forskning
för liv och
livskvalitet
Gåvor till hjärnforskningen räddar
liv och förbättrar livskvaliteten för
drabbade och deras familjer.

Ditt bidrag behövs!

din gåva går till forskning om: adHd • afasi • als • alzHeimers sjukdom • aspergers syndrom • autism • Beroende •
Bipolär sjukdom • Cp-skada • depression • dyslexi • epilepsi • Hjärnskada • Hjärntumör • migrän • ms • parkinsons
sjukdom • ryggmärgsskada • sCHizofreni • stamCeller • stroke • ångest • ätstörningar … med flera
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Med mjuka ögon ser du helheten
också att dessa astrofysiker hade
gemensamt att de tar in
information från hela det yttre
synfältet, bättre än från den lilla
fokuspunkten i mitten. Och att
deras synsätt gör dem bättre än
andra på att läsa av helheter, se
mönster och hitta avvikelser. Då
säger min man ”soft eyes”, och
påminner mig om den här
scenen i ”The Wire”.

krönika:

Har du sett den fantastiska
tv-serien The Wire? Ett av
avsnitten heter ”Soft eyes”, alltså
mjuka ögon. Scenen är en
mordplats. Kriminalinspek
törerna Bunk och Kima kliver
ur bilen och går bort mot en
mördad knarkhandlare. Bunk
drar på sig ett par gummi
handskar och frågar samtidigt
Kima om hon vet vad man
måste ha på en brottsplats?

Termen ”Soft eyes” används
inom konst och design, när
skaparen tar ett steg bakåt och
kisar på sitt verk för att se
helheten, för att se om det finns
balans. Eller för att upptäcka fel.
Termen används också inom
ridning. När du sitter på
hästryggen ska du ha mjuka
ögon. Det ger dig överblick över
en större del av omgivningen,
samtidigt som sättet att se sägs
göra dig mer avslappnad och mer
lyhördhet för hästen.

– Gummihandskar? svarar hon.
– Mjuka ögon, svarar Bunk.
– Som att jag skulle börja gråta
eller så?
– Om du har mjuka ögon, då kan
du se helheten. Har du hårda
ögon – då stirrar du bara på
enstaka träd och missar skogen.
Jag berättade för min man att
forskare i Harvard upptäckt att
astrofysiker med dyslexi är så
mycket bättre än andra på att
hitta svarta hål. Man upptäckte

Också när man kör bil är mjuka
ögon viktiga. Man måste kunna
registrera vad som händer runt

Vi kan dyslexi!
Små grupper med individanpassad
undervisning, hög vuxentäthet och
stark gemenskap ger eleverna på
Ängkärrskolan den hjälp de behöver.
Välkommen till Ängkärrskolan!

Studieteknik

Bildstöd

Speciallärarinsatser

Multisensorisk
inlärning
Ängkärrskolans
arbetssätt

Självkänsla

Mediepedagogik
IT

Struktur och
trygghet

Kompensatoriska
hjälpmedel

www.angkarrskolan.se

”ordet”

CD-skivan

/grammatik/SVA

Dubbelsidiga spelplaner
• Meningsbygget-spelet
• Vilja-spelet
• Hinder-spelet
• Prepositions-spelet..

Bok/häfte

vänd
Lika lätt att an per
som succén Su
Nova-spel.

• Språklig medvetenhet i
• teori och praktik
• Handbok för fonemträning
• Ljudparken
• Ge den mjuka stamningen
• en chans
• Annas upptäcktsresa i den
• språkliga medvetenheten.

Fonologi/röstartikulation/alfabetet

Dubbelsidiga spelplaner
• Fonemtest-spelet
• Klusilerings-spelet
• Kgtd-spelet
• S-sj-tj-spelet
• R-spelet
• S-spelet
• Röst/artikulations-spelet
• Alfabets-spelet

Vad har då mjuka ögon med
dyslexi att göra? Tja, vissa
personer med dyslexi hjälper
ögat att fokusera på orden som
ska läsas genom att använda
läslinjal eller ett finger. Kanske
beror det på att de har mjuka
ögon, på att deras seende främst
är perifert. Men ingen vet hur
vanligt ett dominerade perifert
seende är bland personer med
dyslexi. Iakttagelserna från
Harvard gäller ju bara de
astrofysiker som ingått i
studien. Och forskarna bakom
dessa iakttagelser drar inte
några slutsatser om att det
perifera seendet skulle kunna
förklara dyslexi – även om det
finns ett samband.

Under året byter talboks
katalogen namn till Legimus.
Samtidigt får den en ny hemsida.
Förändringen ska göra det
enklare och roligare för
låntagarna att själva ladda ner
sina talböcker.

Övrigt

CD-skiva

– På Legimus ska finnas bilder,
instruktionsfilmer, texter i
klarspråk och som lättläst, säger
Maria Hamrin, projektledare för
Legimus.

• Magiskt torn
• Rimkort, går även att
använda till Magiskt torn
• Blanka kort, går även att
använda till Magiskt torn
• Ljudfamiljen, kgtd-kort, går
även till Magiskt torn
• Blanka kort till Vilja-spelet
för individualisering
• Alfabetsafﬁsch
• Alfabetskort/tabell
• Alfabetspussel,
dinosaurie/drake
• Fonemhäften: Kgtd, s-sj-tj, r, s, röst
• ordet-samlingen
• SuperNova
• Nova

För mer information om produkterna, välkommen till vår hemsida www.framtid.net/ordet

BESTÄLLNING: ”ordet” Dahlgren-Melander AB Box 302 36, 104 25 Stockholm
Tel: 0705-676 676, 0705-67 67 12 www.framtid.net/ordet

Men kanske är det perifera
seendet ändå en pusselbit som på
sikt kan leda till en större
förståelse till varför så många
med dyslexi sägs vara starka
inom de visuella områdena?
Medge att det är spännande!

Eva Hedberg
Redaktör för tidningen Läs&Skriv

TPB-katalogen
blir Legimus

Fram tills nyligen var det främst
via våra folkbibliotek som
talböckerna laddades ner, och
därför är nuvarande
talbokskatalog utformad för en
målgrupp bestående av
bibliotekarier. De är vana att läsa
och har också ett eget fackspråk.
Nu när låntagaren själv kan
ladda ner böckerna blir behovet
annorlunda.

TAL • SPRÅK • LÄS • SKRIV

Grammatiken
Växer
Språkkommunikation
a

om i trafiken. Ju fortare man kör
desto snävare blir synfältet. Den
mest extrema motsatsen till
mjuka ögon måste vara
tunnelseende. Har man
tunnelseende så förlorar man
förmågan att orientera sig i
tillvaron.

TPB (Talboks- och punktskrifts
biblioteket) har fått hjälp av flera

företag för att göra webbsidan
tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar. För den
som har svårt att stava rätt i
sökrutan kommer den nya sidan
ha en ”menade du funktion”,
som ger förslag på boktitlar även
om man stavat fel. Webbsidan
kommer också att ha
ordprediktion, alltså medan du
skriver får du förslag på vad det
är för ord du vill skriva.
– Vi jobbar också på att få en app
till smartphone, säger Maria
Hamrin. På den ska man kunna
lyssna på talböcker. Men den
kommer inte att vara klar när vi
lanserar webben Legimus.
Talboksbiblioteket innehåller
idag runt 90 000 böcker. 16 000
personer är registrerade som
användare av tjänsten för egen
nedladdning. Den siffran ökar
snabbt.
Text: Eva Hedberg
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Känslomattor
Låt barnen ta ställning till en känsla genom att fysiskt ställa
sig på den bilden som uttrycker känslan. Finns som en stor
matta med 12 känslor eller som 12 separata runda mattor.

Nytt sätt
att prata om
känslor
d

me

TECKENPLANSCHER för fyra vardagliga
situationer i förskolan / skolan
(samlingen, matplatsen, tvättrummet
och hallen).

Gilla Språkbussen på
facebook för att se när
nya produkter kommer.

en
k
c
te

www.sprakbussen.se
annika@sprakbussen.se
0722 – 34 31 34
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Lundgrens hörna

Generation efter generation
skolas till icke-läsare
Om min bil börjar tjuta så vänder
jag mig till verkstaden här i byn. Där
identifierar de felet och åtgärdar det.
Visst kostar det, men alternativet att
låta motorn skära, hade blivit tio
gånger dyrare. Men om ett barn i tredje
klass säger att hon ”hatar böcker” och
stavar dåligt, svarar skolans personal
ofta: ”Vi väntar och ser”.

Man kan ta det från ett annat håll.
Lärarkåren konstaterar att statusen för
läraryrket sjunkit och att åtgärder
måste till för att ändra det. Men status
proklameras inte, den gör man sig
förtjänt av. Om läkare allt som oftast
skulle ordinera cancerpatienter: ”att
vänta och se”, så hade inte heller deras
status varit på topp.

När mina barn växte upp på 1970 och
80-talen skulle skolan just vänta och se.
Vi som föräldrar, med kunskap och
egna erfarenheter av dyslexi, fick slåss
mot skolans förutfattade meningar och
lärarnas okunskap. Till deras försvar
kan anföras att det vid den tiden inte
fanns mycket skrivet om dyslexi och
debatten var infekterad av tyckande.

Vi vet att det finns två till tre elever
med dyslexi i varje klass, men när
Skolverket frågade så ansåg 60% av de
tillfrågade skolorna att de inte hade
några sådana elever.

Sedan dess har vi som är berörda och
de som arbetar specifikt med detta,
drivit kampanjer och spridit
information. Vi har, parallellt med
forskningens och teknikens utveckling,
klargjort vad det innebär att ha
specifika svårigheter. Frågan man idag
personer på gatan vad dyslexi är, svarar
de oftast läs- och skrivsvårigheter.
Många vet också att dyslexi är ärftligt.
Men när mitt barnbarn, som tidigare
älskat att höra sagor och inledningsvis
också att lära sig läsa och skriva,
plötsligt ”hatar böcker”, då inser inte
hennes lärare och rektor allvaret.
Det blir mamma som får kämpa, inte
bara med att hålla dottern ”på banan”.
Hon tvingas också utbilda lärare och
rektor, genom att förse dem med
information.

Visst finns det många lärare som
skaffar sig kunskap om läs- och
skrivsvårigheter. Allt som oftast är jag
på konferenser där lärarnas intresse för
ämnet är mycket stort. Men dit
kommer de intresserade som oftast
brinner för att öka sin kompetens. Det
finns också skolor som har infört
rutiner för hur elever, som mitt
barnbarn, ska orka igenom den stora
uppförsbacken, utan att slokna.
När mitt barnbarns mor ber om en
remiss till en logopedutredning, blir
svaret från rektorn inte nej, men
månaderna går utan att remissen
kommer. Inte heller har skolan någon
handlingsplan för hur man ska hantera
elever med specifika behov. Ordet
barnmisshandel ligger inte långt borta.
Ja, det är rätt. Jag tar i. Men ibland blir
det för mycket välvilja, som yttrar sig i
att man berömmer eleven och bortser
från svårigheterna, när det istället

Fortbildningskurser inom Dyslexi

Jag blev själv en aktiv motståndare till
läsning när jag var i mitt barnbarns
ålder. Motståndet varade under resten
av skoltiden. Det försenade min
skriftspråkliga utveckling med minst
15 år. Senare i livet har jag skaffat mig
rätt förutsättningar. Det är alltså ingen
naturlag att elever som ”hatar böcker”
ska fastna i det. Men det kräver
handlingskraft från omgivningen.
Mitt barnbarns lärare borde som
kompetenta lärare, med anspråk på
status, ha uppmärksammat hennes
svårigheter långt tidigare än hennes
mamma. De borde också känna till på
vilka sätt man tekniskt och
pedagogiskt kan kompensera för de
problem dyslexi innebär.
Ytterst är detta en ledningsfråga. Om
lärare saknar kompetens är det
ledningens uppgift att ordna med
fortbildning. Det måste också finnas en
handlingsplan, som förklarar hur man
hanterar läs- och skrivutvecklingen hos
elever som visar sig ha större
uppförsbacke än andra. En bra grund
är de två skrifterna: ”Satsa på
framtiden – nationell handlingsplan
om läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi” och ”Modell för
utredning av läs och
skrivsvårigheter” sammanställd
av Sv. Dyslexiföreningen.

Torbjörn Lundgren

För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Rydaholmsmetoden

Höstterminen 2012
4/10
15-16/10
17-19/10
14-16/11
16/11
10-14/6 2013

behövs kompetent handling. Då måste
man ta i och sätta barnets bästa främst.

Dyslexi, kärnämnen och lärverktyg
Pedagogisk utredning, steg 1, grundkurs, H-Gy-Vux
Pedagogisk utredning, steg 2, fördjupning, H-Gy-Vux
Pedagogisk utredning, steg 3, fördjupning, H-Gy-Vux
Dyslexi, kärnämnen och lärverktyg
Dyslexivecka

Tel 042-19 38 32
gudrun.rooth@sundsgarden.se
www.sundsgarden.se

Rydaholmsmetoden vilar på följande grundtankar:
•enkelt material
•korta intensiva arbetspass
•fokus på avkodning
•automatisering
•framsteg görs synliga
•långsiktighet

www.rydaholmsmetoden.se
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Ordförandespalten:

Härligt, härligt …

Bild: Jörgen Palm
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En kedja är aldrig starkare än den svagaste
länken.
Jag har ju tidigare vid flera tillfällen på denna
plats skrivit hur viktigt det är att vi har
engagerade medlemmar och aktiva föreningar
och där brister det ibland – tyvärr. Detta är
förbundets svaga länk på flera håll i landet.
Desto roligare är det då att notera att vi just nu
är inne i en process där vi får hela tre! nya
föreningar i förbundet.
Som ett resultat av vår lyckade Dysleximässa i
Skellefteå i höstas kan vi nu starta föreningar i
både Skellefteå och Luleå.

Föredrag med Unn Görman

Vi har nu även fått vår första förening på en
högskola. Det är ju så att cirka 2000 studerande
idag finns på högskola och har dyslexi. Stödet
är dock ojämnt fördelat och alla högskolor har
inte en fungerande verksamhet.

En torsdag i mars höll Unn Görman ett
mycket välbesökt föredrag på Malmö
folkhögskola. Föredraget riktade sig i
första hand till personal i förskolan och
handlade om barns språkutveckling och
att språkutvecklingen är en ständig
process hela livet.

Detta har lett till att studerandeföreningar har
startats på flera håll i landet; Uppsala,
Stockholm, Växjö med flera orter. Som första
förening väljer nu ”Dyslektikerna” i Uppsala
att gå in som en lokalförening i förbundet.
Varmt välkomna!
Vi hoppas naturligtvis att fler studerande
föreningar väljer samma väg. Detta kan då
eventuellt leda till att en studerandesektion
kan bildas i förbundet, vilket skulle stärka
förbundet avsevärt. Detta skulle även stärka
vårt intressepolitiska arbete beträffande högre
studier och arbetslivets förutsättningar.

Lycka till i arbetet hälsar
er nöjde

förbundsordförande
Bengt-Erik Johansson

Vi fick lära oss att när barnet är i
sexårsåldern ska talet vara
färdigutvecklat. Barnet ska ha ett tydligt
uttal av alla bokstäver och ord.
Sexåringen ska känna till språkets
grammatiska uppbyggnad och kunna
böja ord på ett riktigt sätt. Med hjälp av
språklekar kan barnet lära sig leka med
ord och därigenom förstå innebörden av
orden och samtidigt få kunskap om hur
språket är uppbyggt.

I de fall barnet inte har lyckats förstå
språkets uppbyggnad och användning
ska en utredning göras. Det är mycket
viktigt att personalen på förskolan
upptäcker problem så tidigt som möjligt
för att snabbt kunna sätta in rätt hjälp
för barnet. Forskning visar att ju tidigare
problemen upptäcks och åtgärdas desto
mindre blir problemen när man ska lära
sig läsa och skriva.
Föredraget avslutades med en frågestund
där bland annat användningen av
surfplattor i förskolan diskuterades.
Slutsatsen blev att surfplattor bör
användas av barnen tillsammans med en
kunnig lärare och inte användas bara
som leksak.
Anneli Andersson

Anpassad jägarexamen
Är du intresserad av jakt och har lässvårigheter? Från och med i höst kan
du som går kurs för jägarexamen på Knistad konferens få extra hjälp. De
erbjuder kostnadsfritt extra handledning av en pedagog som är expert på
området. Ljudbok kommer att finnas och frågor läses upp muntligt under
det teoretiska provet. Läs med på knistad.se

Arrangemang

       Tid

Plats

 Anmälan/Arrangör

Årsmöte Sörmlands län

12 maj kl 14.00

Repslagarg. 43, Nyköping

Årsmöte Stockholms län

15 maj kl 18.00

Golfhallen, Jordbro

Ungdomsledarutbildning

17 – 20 maj

Sth:s Skärgård

Dyslexiförbundet FMLS

ABF 100 år

11-17 juni

Stockholm

Öppet för allmänheten

Bok & Biblioteksmässan

27-30 sept

Göteborg

Svenska Mässan

Europeiska Dyslexiveckan

1-7 okt

Hela landet		

Dysleximässa

26-27 okt

Jönköping

Dyslexiförbundet FMLS

Förbundsråd i FMLS

28 okt

Jönköping

Dyslexiförbundet FMLS

Skol-Forum

29-31 okt

Stockholm

Stockholmsmässan
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Bild: Kerstin af Malmborg

Föreläsningar i Stockholm

Kontakter

Elisabeth Marx föreläser om
”Hur kan skola och förskola
hjälpa barn till en bra skolgång?”
Elisabeth är speciallärare,
förälder till ett barn med dyslexi
och anställd i Svenska
Dyslexiföreningen.
Föreläsningen ingick i den serie
som Dyslexiförbundet FMLS
Stockholm, Föräldraföreningen
för Dyslektiska Barn, FDB samt
ABF Stockholm har arrangerat
under våren.

Dyslexiförbundet FMLS
Solnavägen 100, 169 51 Solna
Tel 08-665 17 00, kl 9 -15
Fax 08-660 79 77
info@dyslexi.org

Kerstin af Malmborg

Kanslichef:
Sven Eklöf 08-665 17 01, 070-238 63 30
sven.eklof@dyslexi.org
Förbundsordförande:
Bengt-Erik Johansson, 070-238 63 20
bengt-erik.johansson@dyslexi.org

Bild: Åsa Wistedt/ P4 Uppl and Sveriges radio

Länsavdelningar

”Dyslektikerna” Jenny Ohlsson, Malin Dahlström, Sara Lenngren och Lisa Lundqvist

En studiesocial förening
rättighet, men ofta är att
institutionerna sena med att
lägga ut litteraturlistorna och
då blir inläsningarna också
försenade. Ta gärna kontakt
med ordförande Jenny Ohlsson.
E-post: dyslektikerna@us.uu.se.
Föreningen är en lokalförening
i Dyslexiförbundet FMLS.

”En kamp om kunskap”
Maria Wellros, Stockholmsföreningen och
Studentlitteratur arrangerade den 18 april
ett releaseparty för den nyutgivna boken
”En kamp om kunskap”. Boken, som är
skriven av Seija och Maria Wellros
beskriver Marias kamp med och för sina
läs- och skrivsvårigheter under sin
uppväxt. Maria är idag en uppskattad
föredragshållare och aktiv i
Stockholmsföreningen.

Dalarnas län
Anette Gren
Tel: 073-824 92 43
dalarna@dyslexi.org

Sörmlands län
Lisbeth Flodman
Tel: 073-721 52 30
sormland@dyslexi.org

Gotlands län
Olle Hammarberg
Tel: 0498-21 74 36
gotland@dyslexi.org

Uppsala län
Magnus Nilsson
Tel: 018-25 42 45
uppsala_lan@dyslexi.org

Gävleborgs län
Mats Olsson
Tel: 070-653 32 49
gavleborg@dyslexi.org

Värmlands län
Margareta Lundberg
Tel: 073-032 82 62
varmland@dyslexi.org

Hallands län
Erling Nylén
Tel: 0345-103 42
halland@dyslexi.org

Västerbottens län
Fredrik Lönneborg
070-664 03 38
vasterbotten@dyslexi.org

Jämtlands län
Lars-Göran Perjus
Tel: 0680-109 56
jamtland@dyslexi.org

Västernorrlands län
Peter Nordin
Tel: 070-618 84 88
vasternorrland@dyslexi.org

Jönköpings län
Karl-Gustav Josefsson
Tel: 036-16 12 04
jonkopings_lan@dyslexi.org

Västmanlands län
Rolf Nöstdal
Tel: 0589-157 36
vastmanland@dyslexi.org

Kalmar län
Christina Holmin
Tel: 070-640 20 70
kalmar_lan@dyslexi.org

Västra Götalands län
Kjell-Åke Eriksson
Tel: 031-15 64 00
vastra_gotaland@dyslexi.org

Kronobergs län
Vakant

Örebro län
Jenny Alexandersson
Tel: 070-378 86 92
orebro_lan@dyslexi.org

Skåne län
Ingrid Andersson
Tel: 070-733 18 39
skane@dyslexi.org

Kerstin af Malmborg

Releaseparty för boken

Stockholms län
Eva Westerlund
Tel: 070-850 03 32
stockholms_lan@dyslexi.org

Norrbottens län
Ann-Louise Eriksson
Tel: 073-046 66 03

Bild: Fredrik Rålenius

Föreningen Dyslektikerna
bildades förra året och har
redan nått ut till många
studenter vid Uppsala
universitet. Genom föreningen
kan man enkelt få information
och kunskap om stöd och
hjälpmedel som man har rätt
till som student. Föreningen
ordnar också förläsningar.
Inlästa läromedel är en

Blekinge län
Christer Holmberg
Tel: 0455-287 94
blekinge@dyslexi.org

Östergötlands län
Tanja Wourela Ström
Tel: 011-10 07 70
ostergotland@dyslexi.org

Skrivknuten ger råd och stöd!
Inger Rålenius på Skrivknuten ger råd,
stöd och information om läs-, skriv- och
räknesvårigheter. Alla är välkomna
oberoende av ålder och vem man är.
Skrivknuten ger även
föreläsningar, anordnar mässor,
tar emot studiebesök och
rådgivningsbesök.
Privatpersoner gratis.
Professionella tas på besök
mot en mindre avgift.

Besök måste bokas:
Telefon: 08-665 17 08.
Telefontid: 10-12, 13-15.
skrivknuten@dyslexi.org
Besöksadress:
Solnavägen 100.
Solna

eye q – familjens fiskolja
Vår kropp behöver de essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6, men kan inte
tillverka dem själv. Därför måste de tillföras via kosten. eye q innehåller en speciell
kombination av viktiga fettsyror och är ett enkelt och bekvämt sätt att säkerställa
det dagliga intaget. Idag används eye q av hundratusentals nöjda familjer runt om
i världen.

Rekommenderas av experter
eye q är den i särklass mest välstuderade produkten inom sitt område och är därför säker att använda. Experter över hela världen väljer att rekommendera eye q till
vuxna och barn som behöver ett smart tillskott av omega fettsyror.

Konsumentkontakt Tel: 040-239520 eller info@iqmedical.se www.iqmedical.se
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