
Ingvar Lundberg
(1934-2012) var professor i 
psykologi med inriktning mot 
utvecklingspsykologi vid Umeå 
universitet. Från 1995 var 
han knuten till psykologiska 
institutionen vid Göteborgs 
universitet där han ingick i ett 

forskningsprogram om kommunikationshinder och 
social anpassning.

Ingvar Lundberg var en internationellt erkänd 
forskare inom sin domän, läs- och skrivutveckling 
och dyslexi. Som forskare fokuserade han främst på 
läsinlärning. Bland annat försökte han ta reda på vad 
som ligger bakom dyslexi, om det går att förebygga 

lässvårigheter och vilka sociala, kognitiva och språkli-
ga förutsättningar som krävs för en positiv läsutveck-
ling. Lundberg har också undersökt kopplingen mellan 
lässvårigheter och räknesvårigheter. 

Han publicerade ett stort antal vetenskapliga ar-
tiklar, böcker och antologier. Under sina sista år gjorde 
han en forskningsöversikt då det gäller ”utsatta barn” 
och deras situation.

Ingvar Lundbergs kanske mest kända forskningspro-
jekt benämns Bornholmsmodellen. I forskningspro-
jektet, som genomfördes på den danska ön Bornholm, 
kunde Lundberg tillsammans med övriga forskare 
konstatera vilken avgörande betydelse språklekar har 
för förskolebarnets förmåga att lära sig läsa och för att 
förstå språkets uppbyggnad och funktion. 

Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar
RESESTIPENDIER

till minne av professor Ingvar Lundberg

Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till nordiska forskare som nyligen 
disputerat (doktorsexamen de senaste fem åren) med en avhandling relaterad till läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi för vistelse vid relevant forskningsinstitution alternativt konferens där 
sökande presenterar sina forskningsresultat (antaget abstract). 

Beroende på antalet sökande kan också forskarstuderande med inriktning mot läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi komma i fråga. 

Av ansökan skall framgå värdinstitution samt kontaktperson och inbjudan för institutions-
vistelse. Vid konferensresa skall program samt eget abstract bifogas. I alla ansökningar ska 
kostnadsplan samt förteckning över sökandes publicerade skrifter och CV bifogas.

Beviljat anslag utbetalas direkt till sökanden som skall vara knuten till en forskningsinsti-
tution. Indirekta kostnader täcks inte av anslaget, som heller inte får användas för att täcka 
kostnader för någon annan än den som beviljats anslaget. Anslaget skall användas för rese- och 
uppehållskostnader under den period som angivits i ansökan (dock längst till 31 dec 2019).

Inom ett halvår efter fullföljd resa skall en reseberättelse och en ekonomisk redovisning 
inges till Svenska Dyslexistiftelsen. I vetenskapliga publikationer som avser sökandens arbete 
under vistelsen skall Svenska Dyslexistiftelsen anges som bidragsgivare.

Ansökan om resestipendium skall skickas till Svenska Dyslexistiftelsen, 
Surbrunnsgatan 42 1 tr.ö.g., 113 48 Stockholm senast den 31 mars 2019. Utfallet meddelas 
senast 18/5.
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