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9 punkter om rätten till läsning:
Alla barn ska få möjlighet att lära sig läsa
på traditionellt sätt.
Barn med dyslexi behöver tidigt få extra stöd
för att lära sig läsa.

Allas rätt till läsning!

Personer med dyslexi läser långsammare än andra
även efter träning.
Elever med dyslexi behöver lästräna men de behöver
också hjälpmedel för att inte hamna efter i skolan.
Vuxna med dyslexi kan behöva hjälpmedel för
att klara arbetslivet och för att kunna vara
fullt delaktiga i samhällets alla delar.
Att inte kunna läsa på traditionellt sätt
är ett stigma som kan överbryggas med hjälpmedel.
Den som läser med öronen tar in samma skriftliga språk
som den som läser med ögonen.
Den som läser med öronen utvecklar också sitt ordförråd
och sin grammatiska förmåga.

Läs om våra arrangemang på dyslexi.org/dyslexiveckan
Dyslexiförbundet (www.dyslexi.org)
Svenska Dyslexiföreningen (www.dyslexiforeningen.se)
Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn (www.fdb.se)
Svensk biblioteksförening (www.biblioteksforeningen.se)
Läsrörelsen (www.lasrorelsen.nu)

Robert Nyberg

Rätten att komma åt innehåll i texter är i högsta grad
en fråga om demokrati!

Läs om våra arrangemang på dyslexi.org/dyslexiveckan
Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen,
Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Svensk biblioteksförening och Läsrörelsen

Allas rätt till läsning!

Det finns olika sätt att läsa. Du kan läsa
med ögon, öron eller fingrar. Du kan
läsa på papper eller skärm. Lättläst
eller svårläst. Inget sätt är mer rätt än
något annat. Det som räknas är att du
kan ta till dig innehållet i texten.

Att läsa är viktigt. Läsning ger
faktakunskaper. Det ger också ett
ökat ordförråd och förbättrar din
språkkänsla. Om du läser mycket
ökar dina förutsättningar att lyckas
i skola och arbetsliv. Du har också
större möjligheter att vara delaktig
i samhällslivet.

Ett nöje att läsa. Litteraturen öppnar
dörrar till andra spännade världar,
tider och dimensioner. Den ger dig
inblick i olika individers innersta
tankar och känslor. Läsning kan
berika på så många vis.

Allas rätt till läsning!

Alla har rätt att läsa på sitt sätt:
Riksdagen har antagit följande mål
för att främja läsning och litteratur:
”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund
och med utgångspunkt i vars och ens
särskilda förutsättningar, ges möjlighet
att utveckla en god läsförmåga och ha
tillgång till litteratur av hög kvalitet.”
Be om hjälp: Oavsett om du är barn,
ungdom eller vuxen har du alltså rätt
att läsa på ditt sätt. På biblioteket kan
du få hjälp. Går du i skolan kan du
prata med skolbibliotekarien, din
lärare, specialpedagogen eller någon
annan som arbetar med elevhälsa.

Under årets Dyslexivecka slår vi
ett slag för din rätt att läsa på det
sätt som passar dig bäst.

