
medfödda svårigheter att avkoda bokstäver och få ihop dem till begripliga ord 
eller att skriva och stava rätt kallas dyslexi. 
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citaten i broschyren är, när inte annat angives, hämtade från boken 
dyslexi – förbannelse eller möjlighet? av ulla föhrer och eva magnusson

Föreställ dig. Föreställ. Dig. Att det 
tog dig en. Föreställ dig att det tog dig 
en minut att läsa den här meningen. 
Ochförståvaddärstår. Eller lika illa: 
att skriva den...

...Ungefär så ser vardagen ut för alldeles, alldeles, alldeles för många 
barn och vuxna i vårt land och resten av världen. Medfödda svårigheter 
att avkoda bokstäver och få ihop dem till en begriplig text eller att skriva 
och stava rätt kallas dyslexi. 

Dyslexi gör livet bekymmersamt och ställer till besvär. Helt i onödan. 
Redan i dag har vi teknik och metoder som underlättar, men med mer 
resurser skulle forskningen kunna hjälpa oss att helt och hållet komma 
till rätta med problematiken. Låt oss här berätta hur just du kan vara 
med och stödja denna forskning. Alla kan lära sig läsa och skriva.  

Svenska Dyslexistiftelsen
Beskyddare: H.M. Drottningen



Svenska Dyslexistiftelsen är en ideell, tvärveten-
skaplig organisation som på flera olika plan 
arbetar för att sprida kunskap, främja forskning 
och bevaka frågor som berör dyslexiområdet. 
Stiftelsen grundades 1989 av professorerna Curt 
von Euler, Ingvar Lundberg och Gunnar Lenner-
strand. 

Under åren som gått sedan dess har stiftelsen an-
ordnat åtskilliga sammankomster och seminarier 
i ämnet. Vi har varit medarrangör av kongresser 
och vi medverkar kontinuerligt till kunskaps-
spridning och fortbildning för pedagoger. Svenska 
Dyslexistiftelsen anlitas även som rådgivare åt 
berörda myndigheter och organisationer. 

Ett av de övergripande målen med stiftelsens 
verksamhet är att stödja forskningen inom 
dyslexi. Istället för att som bilden ser ut idag – 
med forskningen uppdelad mellan olika ämnes-
områden – vill vi få till stånd en samordning 
av forskningsområdet. 

En förebild hittar vi när vi sneglar österut mot 
vårt grannland Finland. Det finska Jyväskylä-
projektet inleddes för tjugo år sedan och har 
gjort Finland världsledande inom dyslexiforsk-
ning. Landet ligger också i topp när det gäller 
läsförståelse, medan Sverige halkar efter.

Våra forskare behöver mer stöd. Svenska Dys-
lexistiftelsen har nu för avsikt att bygga upp ett 
tillräckligt stort kapital för att kunna finansiera 
tvärvetenskaplig forskning med fokus på kon-
kreta resultat. Det behövs ett mycket långsiktigt 
arbete, och högkvalitativ forskning kräver stora 
ekonomiska resurser. Alla bidrag är därför lika 
viktiga. Vart sjätte barn har svårt att lära sig 
läsa och skriva, av dem har hälften dyslexi. Med 
din hjälp kan vi tillsammans se till att ingen ska 
behöva komma efter.

Å styrelsens vägnar
Siv Fischbein
Svenska Dyslexistiftelsens ordförande  

Ingen ska behöva komma efter

Svenska Dyslexistiftelsen besvarar 
gärna frågor om verksamheten och 
den forskning vi stödjer.
Telefon 08-437 462 39
www.dyslexistiftelsen.se

alla bidrag, stora som små, 
är lika välkomna. 
postgiro: 440 97 79 – 8  
bankgiro: 5865-6794 



Själva ordet dyslexi kommer av grekiskans dys = 
fel, miss och lexis = tal. En ofta citerad definition 
av utvecklingsdyslexi fastställdes 2002 av 
”The International Dyslexia Association”. 
Den lyder (i förkortning): 

”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som 
har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 
av svårigheter med korrekt och/eller flytande 
ordigenkänning och av dålig stavning och 
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas 
vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till 
andra kognitiva förmågor och trots möjligheter 
till effektiv undervisning. Sekundära konsekven-
ser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 
och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 
tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.”
 
Svenska Dyslexistiftelsens styrelsemedlemmar 
för ofta samtal med dyslektiker runt om i landet. 
En av dem vi pratade med – en lugn och trevlig 
göteborgare i 30-35 års åldern – berättade hur 
han upplevde sin dyslexi:
 
– Jag kan läsa, men det går väldigt sakta. Jag tar 
mig fram genom texten, men har besvär med att 
följa raderna. När sammanhanget plötsligt inte 
stämmer vet jag att jag har hoppat över en text-
rad. Då måste jag gå tillbaka och läsa om. Ännu 
mer irriterad blir jag när jag istället märker att 
jag läser om samma rad jag nyss läst. På det här 

viset tar jag mig mödosamt fram genom texten. 
När jag läst ett tag, oftast 30-40 minuter, ser det 
ut som om någon plötsligt trycker ihop orden 
och packar samman allt till en enda gröt av 
bokstäver där jag inte kan urskilja någonting. 
Då måste jag sluta läsa och ta en paus på en 
kvart till en halvtimme. Sedan kan jag försöka 
läsa igen.
 
Professor Martin Ingvar, en av våra främsta ex-
perter på den mänskliga hjärnan och författare 
bland annat till Den Lilla Boken Om Dyslexi, 
förklarar dyslexibegreppet enligt en diskrepans-
modell:
 
– Det finns en skillnad mellan hur lätt man har 
för att lära sig vanliga saker och hur man lär sig 
läsa och skriva. Det är alltså en specifik inlär-
ningsmekanism som är det centrala. Jag hävdar 
att alla människor är dyslektiker när de föds, 
med olika kognitiva förmågor att lära sig saker 
och ting, men de har ännu inte lärt sig att läsa 
och skriva. När det sedan är dags att lära sig 
detta finns det vissa som har en mycket, mycket 
brant trappa som de upplever som nästan omöj-
lig att ta sig upp för, medan det för andra bara är 
ett platt golv att gå fram på. För de förstnämnda 
gäller det att mycket snabbt skaffa sig vägar att 
nå fram. För oss pedagoger och forskare gäller 
det dels att hitta dem som har den här branta 
trappan och dels att ge dem stöd så att man kan 
minimera svårigheterna.

Detta är dyslexi



Eftersom det inte är alldeles tydligt hur dyslexi 
uppstår och vad det egentligen beror på råder 
det också delade meningar om när och hur man 
kan ställa själva diagnosen. Majoriteten av all 
expertis är dock överens om att orsakerna är 
genetiska och att det mycket tidigt går att spåra 
tecken på det som senare utvecklar sig till dys-
lexi. Redan under fosterstadiet sker ett hormon-
påslag som kan påverka det nyfödda barnets 
språkneurologiska respons, som också senare 
riskerar att försvåra läs- och skrivinlärningen.

Så tidigt som hos treveckorsbäbisar kan man 
identifiera en riskfaktor för dyslexi; nämligen 
förmågan att göra fina distinktioner mellan 
språkljudssekvenser, t ex ”ba-ba-ba” och 
ba-da-ba”. Lite längre upp i åldrarna kan den 
klassiska barnramsan Imse Vimse Spindel 
mycket väl fungera som en riskmarkör. Att ett 
barn inte gärna deltar i ordlekar kan, men måste 
inte, vara en signal som säger att detta är en ung 
person som man nog behöver skänka lite 
särskild uppmärksamhet.

– 8-9 % av barnen i skolan behöver en extra 
rejäl påputtning för att komma igång (2-3 elever 
i varje klass), säger professor Martin Ingvar. Av 
dem finns det en central kärna som har det extra 
mycket besvärligt och behöver mycket stöd. 

Ju tidigare man sätter in de åtgärder som krävs 
desto mindre blir svårigheterna. Mycket pedago-
giskt arbete krävs dock för att man på bred front 
ska kunna sätta in grundforskningsresultaten 
i praktiskt arbete. Ett dilemma är att vi idag i 
Sverige inte tillämpar den kunskap som finns 
och att vi inte ens gör rätt med alla dem som 
med små medel skulle kunna hjälpas rätt. 

Många av redskapen finns alltså redan till 
hands. Det handlar främst om att se till att 
den snitslade bana man måste gå verkligen gås. 
Man måste öva, öva, öva och det måste vara 
kul och finnas ett inslag av lust. Där skiljer sig 
dyslexipedagogiken inte från annan pedagogik. 
Högautomatiserade hjälpmedel, som till exem-
pel taligenkännande datorer, har också visat sig 
vara mycket effektiva som stöd och verktyg för 
att hantera problemen. 

Imse vimse spindel 

Hur kan de komma på ett så hopplöst ord 
som dyslexi? Herregud, de här människorna 
är ju ordblinda. Kalla det bonk istället!”
eddie izzard, komiker, som själv har dyslexi.

Jag ser inte dyslexin som en 
begränsning, jag ser det som 
en möjlighet.”
kvinna, 29 år. marknadsförare och verksamhets-
utvecklare på ett studieförbund.

”

”



Svensk dyslexiforskning bedrivs inom många 
forskningsområden, från medicin till humaniora. 
Detta är självklart en fördel, men innebär också 
problem när det gäller praktiska tillämpningar. 
Ett av Svenska Dyslexistiftelsens viktigaste verk-
samhetsmål är att samordna och kommunicera 
forskningsresultat som har stor praktisk potential 
till allmänheten - föräldrar, lärare, politiker.

Det ligger nära till hands att dra paralleller till 
hur man gick tillväga inom smärtforsknings-
området. Där samlade man alla krafter kring 
ett gemensamt fokus och det är först när man 
jobbar på det sättet som man kan få fram det 
som brukar kallas praxispåverkande kunskap. 
Idag vet vi ganska mycket om hur man ska 
hantera barn med dyslexi, bara ett fåtal skolor 
tillämpar det. Den forskningsbaserade kunska-
pen får inte genomslag i praktiken.

Eftersom vi vet att en samling olika bekymmer 
i hjärnan och tillika en samling olika bekymmer 
av sociala skäl väsentligen har samma effekter, 

d v s en störd mognadsprocess, måste man träna 
systemet för att det ska mogna ordentligt. Då 
är det väldigt viktigt att se till att sammanföra 
den kunskap som finns utifrån praxis med den 
neurobiologiska kunskapen. Detta kan man göra 
om man inrättar ett forskningscentrum med 
inriktning på dyslexi.

Ett problem är att det saknas en kombination 
av forskning på individ- och på omgivningsnivå. 
Att kunna studera både svårigheterna de här 
barnen, ungdomarna och vuxna har som indi-
vider och hur det påverkar deras förhållande 
till omgivningen så att man kan uttala sig om 
orsakssamband och vad som faktiskt händer. 
 
Det krävs till exempel vetenskapliga studier där 
man följer barnen under många år och inriktar 
sig på att ta reda på hur svårigheterna yttrar sig 
och vilka åtgärder man bör sätta in och vid vilka 
tidpunkter. Vidare behövs studier av utvärderings-
instrument och träningsprogram som är praktiskt 
användbara i skolan.   

Det som behövs är praxispåverkande kunskap

Har jag haft några problem kan jag inte komma på att jag 
nånsin har pratat med någon om det. Det har varit upp till 
mig att lösa. Varför var det ingen som undrade varför jag 
stavade illa eller ägnade timmar åt mina läxor? Jag satt på 
mitt rum jämt. Och läste och läste och läste.”
kvinna, 27 år. fil kand. i religionsvetenskap, tänker söka till forskarutbildning.

”



Jag skriver gärna, samtidigt som det är en stor 
kamp. Det känns nästan som att tvinga en rull-
stolsburen att hoppa höjdhopp. Jag stöter på det 
dagligen på jobbet, men jag kämpar vidare.”
kvinna, 33 år. lantbruksrådgivare på länsstyrelsen, 
har börjat forskarutbildning i kulturgeografi.

Svenska Dyslexistiftelsen förvaltar ett kapital 
som byggts upp med hjälp av gåvor och bidrag 
från såväl privatpersoner som företag och insti-
tutioner. Bekymret är att den årliga avkastningen 
inte på långa vägar räcker till ens en bråkdel 
av de insatser som skulle vara önskvärda. 

I jämförelse med liknande stiftelser inom andra 
forskningsområden har vi minst sagt bristfälliga 
resurser. Ändå skulle insatser inom dyslexiom-
rådet medföra avsevärt positiva effekter ur både 
ett samhällsekonomiskt och - framför allt - 
medmänskligt perspektiv. 

All forskning kostar pengar. Kravet på avancerad 
teknisk utrustning ökar. En pet-scan undersökning 
av hjärnan kostar 6 000 kronor. Om 100 barn 

behöver undersökas innebär det 600 000 kronor. 
Pedagogisk forskning kräver ofta storskaliga pro-
jekt där många skolor, föräldrar, barn och lärare 
är inblandade. Eftersom dyslexin har många 
sidor behövs såväl medicinsk, psykologisk, peda-
gogisk som teknisk språkvetenskaplig forskning. 

Sannolikheten att du som just nu läser det här 
i din närhet har någon som är dyslektiker är 
mycket stor. Med tanke på hur många av oss 
som har konstaterade läs- och skrivsvårigheter 
är det inte heller uteslutet att du har personliga 
erfarenheter av problematiken. Vetskapen om 
att bättre lösningar finns inom räckhåll kanske 
är tillräcklig för att övertyga dig om att just du 
kan göra en betydelsefull insats.

Du kan göra skillnad

”



Om du har frågor om vår verksamhet eller 
annat du vill prata om är du välkommen 
att kontakta oss på något av följande sätt:

Svenska Dyslexistiftelsen
Surbrunnsgatan 42
113 48 Stockholm
08-437 462 39

kansliet@dyslexiforeningen.se
www.dyslexistiftelsen.se

alla bidrag, stora som små, 
är lika välkomna. 
postgiro: 440 97 79 – 8 
bankgiro: 5865-6794 

Knästående till vänster, professor Mats Myrberg, till höger, professor 
Åke Olofsson. Övre raden från vänster: Docent Peter af Trampe, professor 
Per-Anders Rydelius, Stiftelsens hedersordförande Marianne Bernadotte, 
teknologie licenciat Jan-Ingvar Lindström, professor Siv Fischbein, professor 
Ingvar Lundberg och professor Stefan Samuelsson. Ej med på bilden: 
Professor Björn Granström, professor Barbro Johansson, professor 
Francisco Lacerda, professor Martin Ingvar, professor Erland Hjelmqvist
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