Böckerna till försäljning 2019
”En liten bok om dyslexi” Ingvar, M. (2008) Ljudbok medföljer.
Den här boken handlar om hur det är att växa upp med dyslexi, hur kunskapen kring dyslexi har
utvecklats och vilka pedagogiska metoder som visat sig fungera. Skolan borde hjälpa alla barn att bli
goda läsare. Här presenterar hjärnforskaren, läkaren och debattören Martin Ingvar en framkomlig väg,
som med stöd i empirisk forskning kan ta bort onödiga kostnader för samhället och minska risken att
människor hamnar utanför. Pris: 145 kr.
”Alla kan lära sig matematik” Olsson, I. & Forsbäck, M. (2008) Boken beskriver hur matematisk
förståelse kan byggas från grunden och vad det innebär. Här finns många exempel på hur barn får
viktiga matematiska insikter genom lekfulla och vardagsanknutna aktiviteter som barn och vuxna lätt
kan göra tillsammans för att barnen skall lyckas med matematiken. Pris: 110 kr.
”Konsten att läsa faktatexter” Lundberg, I. (2006) Många elever i dagens skola kan inte ta till sig
sammanhängande faktatexter på ett tillfredsställande sätt. De kommer att lämna grundskolan utan att
vara ordentligt rustade för att möta fortsatta studier och arbetsliv som innehåller komplex
information. Denna bok ger tips, fakta och kunskap som gör det lättare att förstå faktatexter.
Författare är Ingvar Lundberg, en av världens främsta läsforskare. Pris: 110 kr.

”Hjälp ditt barn att klara skolan” Wastesson, F. (2008) Boken beskriver hur skolan fungerar, visar
hur skolsvårigheter kan uppstå och ger förslag på vägar igenom den. Författaren förklarar vilket
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna förutsättningarna att lyckas i skolan. Boken vill
bidra till en större förståelse mellan föräldrar och lärare, för varandras svårigheter och möjligheter i
kontakten med unga människor. Pris: 110 kr.
”Smart start vid lässvårigheter och dyslexi” Andersson, B., Belfrage, L. & Sjölund, E. (2006)
Denna bok vill underlätta samarbetet mellan föräldrar och lärare, för att göra en gemensam plan för
barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och ge dem en smart start i skolan. Den ger fakta och
praktiska tips som direkt kan omsättas i vardagen. Pris: 110 kr.

”Alla kan lära sig läsa och skriva” Lundberg, I. (2006) Nyckeln till framgång som
läsare är att förstå hur det alfabetiska systemet fungerar och få uppleva läsandets glädje
och mening. Författaren beskriver vilka hinder som finns och hur vuxna i samverkan kan
undanröja dem så att läsinlärningen kommer igång och går lätt. Pris: 110 kr.

” Värt att veta om dyskalkyli” Markus Björnström. (2012)
Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra matematiksvårigheter?
Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för att hjälpa elever med denna diagnos. Pris: 110 kr

”Linjal i gul plast med ett "läsfönster" att hålla över raden medan man läser.
Ovanför fönstret är alfabetet utskrivet, med vokalerna i fet stil. Pris 25 kr

”Broschyr om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter med QR cod.” En grundläggande
broschyr om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Den svara på frågor som: Är alla läs- och
skrivsvårigheter dyslexi?
Behövs utredning och diagnos? Hur många har läs och skrivsvårigheter? Den ger också exempel
på hur du känner igen dyslexi, och var du kan läsa dig till mer kunskap. Pris 3 kr

”Broschyr om dyskalkyli och matematiksvårigheter med QR cod.”
Broschyren ger grundläggande uppgifter om vad dyskalkyli/räknesvårigheter är.
Du får korta fakta om dyskalkyli utifrån vardagen, skolan och forskningen.
Den nya upplagan av broschyren innehåller QR cod för uppläsning pris 3 kr

Vägar till engelska vid läs och skrivsvårigheter
Av Susanne af Sandeberg. Inspirationsbok i hur man på många sätt kan hjälpa
elever med läs- och skrivsvårigheter i undervisningen i engelska. Boken lyfter
olika framgångsfaktorer, men belyser också de problem som finns i dagens skola.
Hennes förhoppning med denna bok är att läsaren under läsningen ska stanna upp,
reflektera och dra slutsatser. pris: 159 kr med + Ljudbok/CD 199 kr

En handbok för ungdomar om dyslexi.
Författare: Lisbeth Iglum Rønhovde & Åsne Midtbø Aas
Många framgångsrika personer har dyslexi. Bland annat Mads,
som har ritat bilderna i den här boken. Åsne och Lisbeth
som har skrivit boken. Pris 250 kr

”Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter” i en digital värld
Boken är nyskriven och utgår från författarnas tidigare bästsäljare:
Vad alla bör vet om läs- och skrivsvårigheter. Innehållet är anpassat till en värld med datorer,
surfplattor och smarta telefoner. Lundgren & Ohlis, 2013. Pris 110 kr

”Stödmedlemskap” Stödmedlem kan du bli om du vill stödja förbundet utan att bli ordinarie
medlem, eller om du är en juridisk person (skola, institution mm). Stödmedlemmar har ingen
rösträtt, avgiften är 500 kr per år och inkluderar tre exemplar av tidningen Läs &Skriv till en
och samma adress. Gratis inträde för tre personer på vår årliga Dysleximässa.
Pris 500 kr per/år

Dyslexiförbundet kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att
behandla personuppgifter om kunden för de ändamål och på de villkor som framgår av Dyslexiförbundet
integritetspolicy.
Frakt tillkommer på samtliga ordrar, vid fakturering avgift 33 kr.
OBS! Leveranser sker endast inom Sverige.
Dyslexiförbundet vintergatan.2, 172 69 Sundbyberg tele: 08 - 665 17 00
e post forbundet@dyslexi.org webb shop www.dyslexi.org

