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Jag vill passa på att säga tack!
Tack till mina handledare, Maria Ahlqvist-Juhlin och Oscar Guermouche, 
som har inspirerat och stöttat mig under examensarbetet men även 
under hela utbildningen. Ni har fått mig att utvecklas på alla håll och 
kanter under dessa tre år.

Jag vill även tacka min kära familj, fästman, vänner, bekanta och 
klasskamrater som har hjälpt mig under denna resa på så otroligt 
många olika sätt.1

Med korrekturläsning, värdefulla tankar och framförallt peppande ord 
från min nära omgivning vill jag säga ett sista tack till alla ovannämnda.

1 Andreas Synnestvedt Jensen, Niels Nielsen, Kristina Nielsen, Maximilian Nielsen, Louise Bäckström, 
Charlotta Påhlman Lind, Rebecca Nydahl, Sissi Öqvist, Liisa Nielsen, Louise Leandersson och 
Gunilla Törnqvist.
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Varför jag valde ämnet dyslexi
Mitt mål med mitt examensarbete är att skapa ökad förståelse för 
de fyra till åtta procenten1  av Sveriges befolkning som har dyslexi. 
Anledningen till det är att min egen kamp mellan mig och bokstäverna 
har pågått så länge jag kan minnas. För mig kan texter vara oläsbara 
eller svåra att förstå och jag har svårt att formulera mig i skrift då 
jag har diagnosen dyslexi. Under min uppväxt har jag fått höra från 
många i min omgivning att ”det är bara att läsa” och ”du är inte 
van”. Men det är inte alltid bara att läsa, speciellt inte för en person 
som har dyslexi och till stor del har det att göra med textens utformning.

Med rätt hjälp och stöd från omgivningen så kan en dyslektiker 
komma hur långt som helst, det är inget handikapp om en själv inte 
gör det till ett. En svaghet kan vändas till en styrka. Med envishet och 
omgivningens förståelse kan en dyslektiker fungera fullt normalt, hen 
använder sig bara av andra vägar för att nå sitt mål så som vattnet som 
rinner på en ojämn väg. Det har jag själv upplevt då den konstnärliga 
sidan, struktur och planering är exempel på sidor jag har utvecklat. Jag 
upplever dessvärre att det saknas förståelse från omgivningen för hur 
det är att leva med diagnosen. De flesta människor som jag har träffat 
på vet vad dyslexi är för någonting men de har inte förståelse för 
hur det är att leva med dyslexi. Det kan ge problem med avsaknad av 
förståelse och någon kanske tror att vi med dyslexi bara skyller på något 
för att få mer hjälp än andra till exempel i skolan. Jag vill motverka det 
här och arbeta för att öka insikten om vad dyslexi innebär. Jag är trött 
på oförståelsen!

1 http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/dyslexi/?gclid=CO2CmtGEyMoC-
FWgOwwodznUM8A
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Frågeställning
Hur kan jag skapa förståelse för en icke-dyslektiker hur det är att leva 
med diagnosen dyslexi?

Genom att designa en artefakt som gestaltar hur svårt det kan vara för 
en dyslektiker att läsa och förstå innebörden av en befintligt skriven 
text för icke-dyslektiker så är min förhoppning att skapa förståelse.
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Syfte
Mitt syfte med idén är att jag vill nå ut till de människor som har 
kunskaper om vad dyslexi är men saknar förståelse för hur det är att 
ha diagnosen. Känslorna jag vill skapa med min artefakt är förvirring 
och frustration hos användaren som påminner om det en person med 
dyslexi upplever vid läsning.

Den tänkta användaren för min artefakt är vuxna som själva inte har 
lässvårigheter men lever med personer i sin omgivning som har dyslexi. 
Användaren kan exempelvis vara föräldrar vars barn har dyslexi. Det 
kan även vara arbetsgivare, lärare eller andra personer som vill öka sin 
förståelse.

Artefakten är tänkt att användas i undervisningssyfte. Den kan använ-
das som visningsobjekt eller skickas ut till den tänkta användaren. 
Designlösningen kan även användas som ett verktyg för att skapa en 
bro mellan dyslektiker och icke-dyslektiker. Det handlar om förståelse 
och kommunikation.

Dyslexi upptäcks oftast i förskola eller i tidig skolålder2 och ”Den hjälp 
man får är avgörande för hur det faktiskt blir. Rätt träning som sätts in 
tidigt är viktig.3” Därför vill jag ge föräldrar som har barn i tidig ålder 
möjlighet till förståelse redan då genom att försöka få ut boken på 
marknaden. Om jag kan genomföra detta så vill jag att användaren 
ska kunna få tag på boken på bokhandeln, bibliotek, via skolan eller 
dyslexiförbundet.

2 http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/dyslexi/#diagnosis-read-more
3 http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=158
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Fakta och inspiration
Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som kan bete sig på 
olika sätt4. De typiska svårigheterna för en dyslektiker är läs- och 
skrivsvårigheter samt svårighet att förstå innebörden av en skriven 
text5. ”Dyslexi innebär läsproblem. Det är den tekniska sidan av 
läsandet som inte fungerar så bra som det behövs. Ordet dyslexi 
betyder egentligen ’dålig läsning’.”6  Jag har valt att inrikta mig på 
lässvårigheterna hos en dyslektiker samt svårigheterna att förstå en 
skriven text.

”Dyslexiproblematiken delas upp i tre olika faktorer.

1. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att 
skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Svårigheter att uppfatta 
rim eller att bygga nya ord genom att byta ut stavelser visar på bristan-
de fonologisk medvetenhet. 

2. Bristande fonologiskt arbetsminne innebär svårigheter för läsaren 
att komma ihåg det han eller hon just har läst. Början på ordet eller 
meningen glöms bort innan läsaren kommit till punkt. 

3. Bristande fonologisk ordmobilisering innebär att det tar lång tid för 
läsaren att hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd.

Dessa tre faktorer kan uppstå enskilt eller kombinerade med varandra 
i varierande grad. Klart är dock att det vanligaste problemet bland 
dyslektiker är den bristande fonologiska medvetenheten. Endast en ti-
ondel av alla dyslektiker bedöms ha problem med alla tre faktorerna.”7  

4 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=dyslexi
5 http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/dyslexi/?gclid=CO2CmtGEyMoC-
FWgOwwodznUM8A
6 http://www.spraklek.se/?p=377
7 http://www.dyslexi.org/sites/dyslexi.org/files/kort_om_dyslexi_vetenskapsradet_0.pdf
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Av de tre ovannämnda faktorerna är det nummer ett och två som jag 
gestaltar i min artefakt, det intresserar mig extra mycket då jag själv 
lever med sådan dyslexiproblematik.

Artefakten har till stor del inspiration ifrån den grafiska formgivaren 
Hans Christian Ericsons8 lekfulla stil att utforma och förvränga typografi 
på, se länk till bildexempel i fotnot9. Samt barnboken ”Alice i underlandet”10 
från år 1866 av den brittiska författaren Lewis Carroll11 där de leker och 
experimenterar mycket med typografin och känslan i berättelsen utspe-
las även med hjälp av bokens utformning, se länk till bildexempel i fotnot12. 
Båda referenserna kopplar samman på så sätt att de båda leker med 
typografin på ett nytt sätt för sin tid.

En annan konstnärlig referens är spelapplikationen ”Geometry 
Dash”13, som är ett rytmbaserat mobil – och streamspel som inne-
fattar 20 olika nivåer och svårighetsgrader. Till en början är spelet 
enkelt, men allteftersom blir varje nivå besvärligare att genomföra 
då det förekommer störande dekorationer och blinkande, roterande, 
pulserande och även osynliga hinder och bakgrundselement.14 Jag 
har själv denna spelapplikation på min mobil och blir frustrerad när 
jag har fastnat i spelet och har svårt att spela vidare, vilket är samma 
känsla som jag vill framkalla hos mina användare. Att jag succesivt 
gör det svårare och svårare för min användare i min artefakt har sin 
inspiration ifrån spelet ”Geometry Dash”. Några andra liknande ex-
empel på spel kan exempelvis vara ”Super Mario”15  och ”Tetris”16.

8 http://rohsska.se/5500/
9 http://www.dn.se/Images/image/33/07/167653.jpg
10 http://a-macpherson0710-dc.blogspot.se/2009/11/alices-adventures-in-wonderland.html
11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Alice_i_Underlandet
12 http://www.runspotrun.com/helpers/uploads/2015/04/mouse-tale-lewis-carroll.jpg
13 https://www.youtube.com/watch?v=I3LFTGTIWoI
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry_Dash#Game_levels
15 http://m3.idg.se/2.1022/1.142615/historien-om-super-mario
16 https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetris
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Det finns även en video som Expressen har delat med sig av som 
förklarar hur det är att leva med autism ur en autistisk pojkes ögon. I 
kortfilmen visualiserar de succesivt hur det kan vara för en person med 
autism att vistas i en miljö där det förekommer många människor 
och övriga intryck från omgivningen, och i det här fallet i en galleria. 
I början fungerar det väldigt bra för pojken att gå in i gallerian men 
allteftersom blir det besvärligare för honom att hålla sig lugn, han 
försöker men det blir för mycket intryck för honom.17 Det är samma 
känsla som åskådaren får genom att kolla på filmen som jag vill ges-
talta i min artefakt.

En av de största inspirationskällorna jag har haft till mitt projekt 
är min familj. Min uppväxt har gått ut mycket på att vara sig själv 
och våga visa vem man är, inte låta någon annan stå i vägen för sin 
dröm. Med mitt examensarbete vill jag även visa att alla kan oavsett 
svårigheter. Det är grunden till att jag valde göra ett personligt 
projekt med mig själv som utgångspunkt.

Min konstnärliga identitet speglas i mitt arbete på så vis att jag utgår 
till mesta dels ifrån mig själv i projektet, vilket gör att all inspiration till 
design för min del i grunden ligger hos mig själv. Därför skulle jag säga 
att min allra största inspirationskälla och referens är mig själv, mig själv 
som konstnär och designer.

Jag vill med hjälp av mina inspirationskällor utveckla mitt tänk vid 
förvrängning av typografi i mitt eget verk som jag ska skapa, samt 
förmedla mitt budskap och syfte med designlösningen.

17 http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/sa-ar-det-att-leva-med-autism--klarar-du-av-att-kolla-
klart-hela-klippet/
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Min designprocess
För att kommunicera detta på ett så bra sätt som möjligt har jag 
använt mig av tryckt format, då dataskärmar inte är en dyslektikers 
bästa vän. Mitt arbete gestaltas i form av en tryckt bok. 

Metoder jag använt mig av för att komma fram till min idé var research 
kring ämnet dyslexi, ta reda på fakta och få en överblick över vad andra 
människor har utformat med ämnet dyslexi som grund. Efter att jag 
samlat fakta började jag använda mig av metoden brainstorming för att 
sedan rita upp mindmaps för mina tankar och idéer för att skapa mig 
en överblick. När jag kommit fram till den idé som jag valde att jobba 
vidare på och utveckla, gjorde jag mer research för att undersöka att min 
produktidé inte redan fanns på marknaden. När jag upptäckte att den 
var unik började jag ta in fakta kring hur och varför böcker är ut-
formade som de är för att veta hur min bok ska se ut när den är klar.

Det finns olika effekter för hur en dyslektiker ser på läsningen. De 
tre effekter jag har använt mig av i typografin för att förvränga den 
succesivt är ”River effect”, ”Wash-out effect” och ”Blurr effect”. River 
effekten innebär att det ser ut som en flod av mellanslag mellan ord 
och meningar, att det uppstår luckor i texten. Wash-out effekten gör att 
texten ser otydlig ut och det resulterar i att dyslektikern måste gissa 
ord för ord. Den sista effekten, Blurr effekten, innebär att dyslektiker 
upplever texten i oskärpa, virvlande eller rörig. Om en dyslektiker ser 
denna effekt vid läsning kan det påverka läsförmågan till det nega-
tiva, då läsaren antagligen fort blir trött eller förvirrad på grund av 
läsningen18.

För att skapa känslan av oförståelse för vad som står i texten, dra ned 
tempot på läsningen samt skapa förvirring så kommer jag använda 
mig av upprepning samt byta ut somliga ord i texten till andra ord som 
har en snarlik form men en helt annan innebörd. För att få fram de

18 http://uxmovement.com/content/6-surprising-bad-practices-that-hurt-dyslexic-users/
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effekter som jag skrivit om tidigare arbetade jag mycket med bokstavs 
– och ordmellanrum i texten för att läsaren ska få känslan av luckor 
i texten eller att orden sitter ihop. Jag använde mig även av lager på 
lager för att skapa en känsla av att texten rör på sig, vilket jag även 
gjorde med hjälp av skuggning och riktat ludd ifrån textens kanter.

Efter att ha förvrängt typografin i sagan frågade jag icke-dyslektiker 
om läsningen blir svårare för varje sida eller om jag ska ändra i ord-
ningen. Synpunkterna jag fick var att en del uppslag bör flyttas runt 
för att nå den eftersträvade effekten. En miss jag gjorde i en av mina 
tidigare skisser var att göra sista sidans text helt svart. Mitt syfte med 
det var bland annat att visa hur en text kan se ut i första ögonkastet 
för en dyslektiker. Det kom tyvärr att verka som en kränkning då alla 
dyslektiker kan läsa. Därför gjorde jag om layouten på hur sagan ser 
ut så att hela är läsbar, men hela sagan ska inte vara enkel att läsa. 
Jag visade till en början olika svårighetsgrader på varje sida. Efter 
feedback på mina skisser bestämde jag mig för att följa de råd jag fick 
av icke-dyslektiker, vilket var att visa olika grader av samma problem 
på varje sida samt göra texten gradvis svårare istället för att hoppa 
direkt från en svårighetsgrad till en annan. Samtidigt ska jag kombi-
nera olika effekter som exempelvis upprepning eller felläsning av ord 
tillsammans med blurr effekten.

Dyslexiproblematiken, som jag nämnde under Fakta och Inspiration, har 
jag visualiserat genom att dela upp somliga ord med hjälp av bin-
delsträck för att visa att en dyslektiker delar upp ett ord till flera för 
att förstå hur ordet ska läsas. Det kan till exempel handla om ordet 
ankgården som jag delar upp till ank-gå-den, detta för att visa hur en 
dyslektiker läser när det kommer krångliga ord. Jag har även bytt ut 
somliga stavelser i olika ord genom texten så som exempelvis d till b, a 
till å eller ä och tvärt om. Ibland gissar dyslektikern ord och får inget 
sammanhang. Därför har jag tagit bort somliga bokstäver så att ett ord 
kom att få en helt annan innebörd, som exempelvis ordet ”knallade” 
ändrade jag till ”kallade”. Det ändrade ordet passar inte längre in i sitt 
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sammanhang och får förhoppningsvis en reaktion från läsaren. För att 
visualisera att, beroende på text, behöver dyslektiker läsa ord för ord 
istället för mening för mening så har jag gjort varje ord i ett stycke i 
boken till egna meningar. Exempelvis ”Till och med hans syskon var 
elaka mot honom.” kom att bli ”Till. Och. Med. Hans. Syskon. Var. 
Elaka. Mot. Honom.”.

För att testa bokens inlaga så tog jag kontakt med sex stycken personer 
som lever med dyslektiker i sin nära omgivning för att se om de förstod 
mitt syfte, mål samt vilka känslor jag ville skapa med detta. De förstod 
det. Jag fick nästan enbart positiv kritik på inlagan, förutom att den 
hade en negativ inverkan hos de som läste boken. Därför bestämde jag 
mig för att göra bokens inlaga lite mer positiv utan att ta bort käns-
lorna av förvirring och frustration som jag vill att läsaren ska ta del av. 
Detta genomförde jag genom att lägga till två sidor i inlagan, där ena 
sidan har några uppmuntrande ord för läsaren och sen andra förklarar 
att vem som helst kan lyckas och på den andra sidan har jag skrivit 
namn på kända personer som har levt eller lever med dyslexi. Jag vill 
inte att min tänkta användare ska bli förkrossade då det finns goda 
möjligheter att övervinna hindren för den anhörige med dyslexi.

Böckers omslag lockar till läsning, därför vill jag göra omslaget så att 
det sticker ut bland andra böcker. ”Bakom varje lyckat bokomslag, 
precis som vid övrig förpackningsdesign, ligger dock hårt arbete, en 
studie av vad som ska säljas och en gedigen analys av målgruppen19 
” Jag vill att användaren ska attraheras av bokomslaget och på så vis 
känna sig lockad till läsning. 

Det är inte meningen att användaren ska förstå innehållet på en 
gång via bokens omslag, men det ska vara lockande och skapa en 
känsla av att vilja veta mer. Omslaget ska även på något vis förmedla 
bokens innehåll och stämning. Mitt mål med bokomslaget och

19 http://capdesign.se/sa-gor-du-saljande-bokomslag/
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inlagan i boken är att de ska sammankoppla på en symmetrisk layout 
och en känslomässig nivå.

När jag blev klar med inlagans utformning och innehåll bestämde 
jag mig för att gå vidare på omslaget till boken. Bokens inlaga speglas 
av omslaget för att framhäva vad som finns i boken utan att avslöja 
innehållet för användaren. Jag valde att göra omslaget så det matchade 
inlagan på boken eftersom det är förpackningen som är säljande och 
gör insidan hörd.
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Mitt slutresultat
Då jag själv är dyslektiker har jag ibland fått känslan av att dyslektiker 
kan anses vara dumma på grund av svårigheterna vid läs och skrift, 
men personen kan lika gärna vara en svan som är redo att lyfta. Därför 
valde jag att använda sagan ”Den fula ankungen”20 av Hans Christian 
Andersen21 från år 1843. Jag kan se att ”Den fula ankungen” och dyslexi 
har en koppling då det handlar om missförstånd och feltolkning. En 
stark önskan finns att vara förstådd och känna samma värde som alla 
andra.

Bokformatet ska vara i ett vanligt format som används mycket i Sveri-
ge samt behändigt att hålla i för användaren. Därför är bokens mått i 
170x240mm, vilket är ett av de vanligaste bokformaten i Sverige22.

Boken är inbunden för att skapa en känsla av stabilitet. Gällande pap-
persval har jag använt mig av det som anses vara det mest läsvänliga 
och vanliga för tryckt material, då jag inte vill att materialet ska störa 
läsningen utan endast den förvrängda typografin. Efter en diskussion 
med GTC print AB rekommenderade säljaren Ulf  Nygård att boken 
bör tryckas via digitaltryck. Den ska vara limbunden där inlagan är på 
115g obestruket papper för en naturlig känsla. Enligt Nygård var det 
populärt att använda sig av 260g chromocard som bokomslag, vilket 
jag ska använda mig av och är en liknande kartong som används för 
vykort med ett påklistrat papper.

Typsnittet jag har använt mig av till inlagan är Baskerville23 regular, som 
anses vara ett svalt typsnitt som talar till ögat och tanken24 och det är 
ett vanligt typsnitt som används i många böcker idag. Genom att an-
vända mig av ett vanligt typsnitt för inlagan i mitt projekt som

20 http://sagosidan.se/den-fula-ankungen/
21 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hans-christian-andersen
22 http://www.instantbook.se/Tryckning.php
23 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/john-baskerville
24 http://www.fyrisfonts.se/artiklar/baskerville/default.asp
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förekommer i dagens samhälle vill jag sätta in användarnas vardag när 
det kommer till läsning och förståelse av en skriven text i boken jag har 
utformat ur en dyslektikers ögon. Det andra typsnittet som jag valt att 
använda mig av är som rubriktypsnitt, vilket är Impressum LT25 Bold.

Brödtexten är i 11,5 punkter, vilket är en av de vanligaste punktstor-
lekarna att använda sig av vid typsättning då ”10, 11 eller 12 punkter 
eller punkter där emellan i en löpande text avsedd för vuxna människor 
med normalsyn”.26 Jag vill ha så många igenkänningsfaktorer som 
möjligt för att skapa igenkänning, men också framkalla förvirring och 
frustration när det inte går att läsa sagan i boken ordentligt på grund 
av dess utformning. Rubriken är i ett större punktformat, 72pt, för att 
skapa nyfikenhet hos användaren vid första ögonkastet. ”Kägeln för 
typografin i boken ska vara två punkters luft mellan raderna, vilket är 
det vanligaste sättet att sätta kägeln på”.27 Därför ville jag bland annat 
att bokstävernas svärta och papprets färgyta ska vara något dämpade. 
Bokstäverna kommer därför inte vara helsvarta utan ha en grå ton i 
sig och pappret ska ha en matt yta för att läsningen inte ska bli störd 
på grund av materialval. Pappret ska inte vara för styvt och anpassat 
efter sidantalet i boken samt bokens storlek. Då boken inte blev på så 
många sidor valde jag att använda mig av tunnare papper.28 Använda-
ren ska vilja läsa boken, inte avskräckas vid åsynen på grund av för 
tung läsning.

Titeln på boken är ”Det är bara att läsa” för att förmedla att det inte 
bara är att läsa för en dyslektiker, det är en utmaning för dem som 
har svårigheterna. Omslaget är till för att väcka funderingar kring vad 
boken innehåller samt vad den är till för. Därför har jag valt att endast 
ha med bokens titel på framsidan och sedan förorden i inlagan. Titelns 
text gjorde jag till en urklippsmask som innehåller en abstrakt bild som

25 http://thenest.nu/typografi/
26 Hellmark, 2006, s. 27
27 Hellmark, 2006, s. 32
28 Hellmark, 2006, s. 33
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jag själv gjort i Photoshop med svarta kantlinjer. På så vis blir titeln både 
tydlig och abstrakt för läsaren. Mitt på omslaget finns en svart rektangel 
som syns både på bokens fram – och baksida om den är stängd, samt 
över bokens rygg. Den är placerad så att titeln nästan lutar mot det 
svarta för att få det stöd den behöver för att kunna stå kvar. Resterande 
av omslaget är vitt med en grå ton för att dämpa kontrasten mellan de 
grafiska elementen. Det svarta och det gråvita står för att det är 
dyslektikern som väljer om det mörka i dyslexi kan övervinnas eller 
inte, samt att oavsett dyslexi eller inte så behöver en alltid stöd från 
omgivningen. Omslaget och inlagan, är designad ur min dyslektiska 
synvinkel.

Inlagan är uppdelad i fyra delar och varje del börjar och avslutas med 
tomma vita uppslag. Det är endast text på höger sida genom hela 
boken då jag personligen anser att det är mer iögonfallande. Tanken 
är också att användaren ska fokusera på en sida och en svårighetsgrad 
av dyslexi i taget. För att göra boken läsvänlig har jag använt mig av en 
fast och logisk struktur genom hela boken. Jag har även arbetat med 
symmetrisk design för layout, där jag utgick ifrån ”mitten av den ty-
pografiska ytan och ser till att rubriker och underrubriker följer denna 
linje så att en harmonisk satsyta skapas”29. Textytan har samma format 
som sidans form men i mindre grad, 115x162mm. Jag vill inte ha 
grafiska element som stör läsningen för användaren, det enda störande 
ska vara den förvrängda typografin.

Första delen i inlagan ser ut som den brukar kunna göra i böcker 
som trycks idag. Där står rubriken på boken fast i ett mindre format, 
rubrik i samma format som på omslaget fast mitt namn som designer 
tillkommer, förord och sedan kort information om vems idé, koncept 
och design det är samt år, författare, saga, översättare, originaltitel och 
var den är tryckt. I första delen av inlagan finns även en sida som är 
lite mer ”peppande” än resten av boken: ”Allt är möjligt. Det omöjliga

29 Gärde, 2010, s. 134
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tar bara lite längre tid. Ibland handlar det bara om att finna en annan 
väg att gå.” Jag valde att ha med lite positiva tankar i boken utifrån 
tidigare feedback som går att läsa mer om under Min designprocess. 

I andra delen är sagan med den förvrängda typografin som gestaltar och 
visualiserar hur det är att läsa för en dyslektiker.

I tredje delen av boken får läsaren en kort förklaring där jag integrerar 
med läsaren via boken och förklarar vad syftet är och frågar om hen 
har förstått vad hen just läst. Jag förväntar mig att läsaren tänker ”nej” 
och därför ber jag hen att läsa igen. Varje sida representerar ett påstå-
ende eller en fråga från mig. Det näst sista skrivna jag har med i boken 
är ”Det är bara att läsa.” för att få en röd tråd igenom hela boken.

Jag bestämde mig för att avsluta boken på ett positiv sätt för att minska 
den negativa känslan som läsaren får av inlagan. Därför valde jag att, 
i den fjärde och sista delen av boken, ha en rubrik och namn på kända 
personer30 som levt och lever med dyslexi. Jag vill berätta för min använ-
dare som lever med dyslektiker i sin nära omgivning att alla kan lyckas 
med rätt hjälp, förståelse och inställning.

För att få en större förståelse för mina designval och för känslorna jag 
vill väcka bör du kolla på min designlösning. Det är bara att läsa.

30 http://www.hd.se/mer/planket/2005/11/12/kanda-dyslektiker/ och http://www.faktoider.nu/
dyslexi.html#churchill och http://www.svd.se/albert-einstein-och-selma-lagerlof-hade-dyslexi, htt-
ps://sv.wikipedia.org/wiki/Dyslexi#K.C3.A4nda_dyslektiker och http://www.expressen.se/nyheter/
dyslexi---inget-hinder-for-att-bli-rik/
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Allt är möjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid. 
Ibland handlar det bara om att finna en annan väg att gå.
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Det var så vackert ute på landet. Det var sommar. Kornet stod gult, 
havren grön, höet var ihopsamlat  i högar på de gröna ängarna. Där 
gick storken på sina långa, röda ben och pratade egyptiska. Det språk 
han hade lärt av sin mor. Runt åkrarna och ängarna låg stora skogar, 
och mitt i skogarna låg djupa sjöar. Ja, det var riktigt vackert där ute 
på landet!

Mitt i solskenet låg en gammal herrgård med djupa kanaler runt 
omkring. Från muren och ned till vattnet växte stora kardborrblad. De 
var så höga att små barn kunde stå raka under de största. Där under 
var det lika lungt som i den djupaste skog. Där låg en anka på sina ägg 
och väntade på sina små ungar. Men nu hade hon börjat tröttna på 
det. Det hade tagit sån tid och hon fick sällan något besök. De andra 
ankorna tyckte mer om att simma omkring i kanalerna än att springa 
upp och sitta under ett kardborrblad för att snattra med henne.

Äntligen knakade det i det ena ägget efter det andra:

Pip! Pip! Sa det.

Alla äggen hade kommit till liv och huvuden stack ut ur alla skalen.

— Rapp! Rapp! sa hon.

De små var nyfikna och tittade åt alla håll under de gröna bladen. 
Modern lät dem titta så mycket de ville. Grönt är bra för ögonen.

— Världen är så stor! sa alla ungarna.

De hade verkligen mycket bättre svängrum nu än när då de låg inuti 
ägget.
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— Tror ni det här är hela vär-lden? sade mo-dern. Den sträcker sig 
långt på andra sidan träd-går-den träd-går-den, ända in på prä-stens 
ägor. Men där har jag aldrig varit.

— Är alla här? Ank-mamman reste sig upp. Nej, Nej, jag har inte alla! 
Det stör-sta ägget ligger där ännu. Hur länge skall detta pågå? Jag är 
så trött på det här! Och så lade hon sig igen.

— Nå, hur går det? sade en gammal anka som kom och desökte bem.

— Det bröjer så länge med det ena ägget! sa ankan. Det vill inte bli 
fär-digt. Men se de andra. Vackrare askungar har jag aldrig sett. De 
liknar alles-amman sin far, den eländige typen. Han kommer al-drig 
och besöker mig.

— Låt mig se det där ägget som inte vill läkas, sa den gamla ankan. 
Du kan lita på mig. Det där är ett kal-kon-ägg! Jag blev också lurad 
en gång. Dom där ungarna var min största sorg och be-dröv-else. De 
är rädda för vatten. Hur jag än na-ppade och rappade kunde jag inte 
få ut dem i vattnet. Inget hjäl-pte. Låt du det ligga och lär de andra 
barnen simma!

— Jag vill ändå ligga litet längre på det, sade ankmamman. Har jag 
nu legat så länge så kan jag ligga den sista tiden med.

— Var så god! sa den gamla ankan och gick sin väg.

Äntligen kläcktes det stora ägget.

Pip! Pip! sa ungen och rullade ut. Han var så stor och ful. Ankan såg 
på honom.

— Det var då en för-skräckligt för-skräckligt stor ankunge det här! 
sade hon. Det var då en för-skräckligt för-skräckligt stor ankunge det 
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här! sade hon. Ingen av de andra ser ut så. Det kan väl inte vara en 
kal-kon-unge? Nå ja, det ska vi snart komma under-fund med. I 
vatt-net ska han! Om jag också själv måste sparka ut honom.
Följande dag var det ett utmärkt härligt väder. Solen sken på alla de 
gröna kard-borr-arna. Ank-modern med hela sin familj kom fram 
nere vid kanalen: Plask! lät det när hon sprang i vattnet.

Rapp! rapp! sade hon och den ena ank-ungen efter den andra 
plum-sade i. Rapp! rapp! sade hon och den ena ank-ungen efter den 
andra plum-sade i. Vatt-net slog över huvudet på dem men be kom 
strax upp igen och flöt så bra. Benen gick av sig sjalva och alla var de 
med. Till och med den fula och grå ung-en simmade med. Till och 
med den fula och grå ung-en simmade med.

— Nej, det är inte någon kal-kon! sa hon. Se dara hur vackert han 
an-vänder benen, hur rak han håller sig! Det är min egen unge. I 
själva verket är han ändå ganska vacker, när man riktigt be-trakt-ar 
be-trakt-ar honom. Rapp! rapp! kom med nu. Vi ska ut i världen och 
pres-entera er i ankgården. Men håll er alltid nära in-till mig, så att 
ingen tramp-ar på er, och akta er för katten!

— Nej, det är inte någon kal-kon! sa hon. Se dara hur vackert han 
an-vänder benen, hur rak han håller sig! Det är min egen unge. I 
själva verket är han ändå ganska vacker, när man riktigt be-trakt-ar 
be-trakt-ar honom. Rapp! rapp! kom med nu. Vi ska ut i världen och 
pres-entera er i ankgården. Men håll er alltid nära in-till mig, så att 
ingen tramp-ar på er, och akta er för katten!

Och så kom de in i ank-går-den. Det var ett för-skräck-ligt oväsen. Två 
familjer slogs om ett ålhuvud och så fick katten det ändå till slut.

— Se, så går det till i världen! sade ank-modern och slickade sig om 
näbben. Även hon hade gärna velat ha ål-huvudet.
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—  R o r  n u  p å  b e n e n ! 
s a d e  h o n .  S e  t i l l  a t t 
r a - p p a  r a - p p a  e r  o c h 
n i g a  m e d  h a l s e n  f ö r 
d e n  g a m l a  a n k a n  d ä r 
b o r t a !  H o n  ä r  d e n 
f a r - n ä m a s t e  a v  a l l a 
h ä r .  H o n  ä r  a v  s p a n s k t 
b l o d .  D e t  ä r  d ä  f ö r 
h o n  ä r  s å  t j o c k .  S e r 
n i  a t t  h o n  h a r  e n  r ö d 
r i n g  p å  b e n e t .  D e t  ä r 
d e n  s t ö r s t a  u t - m ä r k -
e l s e  u t - m ä r k - e l s e  n å -
g o n  a n k a  k a n  f å .  D e t 
b e t y d e r  a t t  m a n  i n t e 
v i l l  b l i  a v  m e d  h e n n e 
o c h  a t t  h o n  s k a l l  k ä n a s 
i g e n  a v  b å d e  d j u r  o c h 
m ä n n - i s k o r .

—  R a p p a  e r  n u !  R a p p a 
e r  n u !  I n t e  i h o p  m e d 
b e n e n .  E n  v ä l  u p p  f o s 
t r a d  a n k  u n g e  s ä t t e r  u t 
b e n e n  l å n g t  i f r å n  v a r 
a n d r a ,  l i k s o m  f a r  o c h 
m o r .  E n  v ä l  u p p  f o s 
t r a d  a n k  u n g e  s ä t t e r  u t 
b e n e n  l å n g t  i f r å n  v a r 
a n  d r a ,  l i k s o m  f a r  o c h 
m o r .  S e  s å ,  n i g  n u  m e d 
h a l s e n  o c h  s ä g  r a p ! 
O c h  d e t  g j o r d e  d e .
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— Rappa er nu! Rappa er nu! Inte ihop med benen. En väl-upp-fos-trad ank-unge sätter ut benen långt ifrån 
var-andra, liksom far och mor. En väl-upp-fos-trad ank-unge sätter ut benen långt ifrån var-andra, liksom far och 
mor. Se så, nig nu med halsen och säg rap! Och det gjorde de.

Men de an dra ank orna runt om kring såg på dem och sa högt: Se där, nu blir vi än nu fler. Men de an dra ank 
orna runt om kring såg på dem och sa högt: Se där, nu blir vi än nu fler. Som om vi inte vore tillräckligt många. 
Och fy, så den där ena ung en ser ut! Han behöver sättas på plats — Och strax flög en anka fram och bet 
honom i nack-en.

— Låt hon om va! sade modern. Han har ju inte gjort nått!

— Ja, men han är för stor och o vanlig, sade ankan som hade bitit honom. Därför skall han näpsas näpsas!

— Det är vackra barn mor har, sade den gamla ankan med ringen om benet.

Alle sammans är vackra. Men det gäller inte alla. Den där, sa hon och pe kade med vingen. Han är inte så 
lyckad.  Jag önskar att hon kunde göra om den igen.

— Det går inte för sig, er s nåd! sa ank modern. Han är inte va cker, men han är en god var else och simmar lika 
vackert som någon av de andra. Ja, jag vågar säga ändå lite bättre. Jag tänker, att han växer till sig eller att han med 
tiden blir lite min dre. Han har legat for länge i ägget. Det är därför han ser lite und er lig ut. Det är därför han ser 
lite und er lig ut. Och så plock ade hon honom i nacken och bor sta de av honom. Han är dess utom en ank 
bonde och då betyder det inte så mycket. Han har legat for länge i ägget. Det är därför han ser lite und er lig ut. 
Och så plock ade hon honom i nacken och bor sta de av honom. Han är dess utom en ank bonde och då 
betyder det inte så mycket. Jag tror att han kommer bli stark och kunna slå sig fram i vär lden.

— Det går inte för sig, er s nåd! sa ank modern. Han är inte va cker, men han är en god var else och simmar lika 
vackert som någon av de andra. Ja, jag vågar säga ändå lite bättre. Jag tänker, att han växer till sig eller att han med 
tiden blir lite min dre. Han har legat for länge i ägget. Det är därför han ser lite und er lig ut. Det är därför han ser 
lite und er lig ut. Och så plock ade hon honom i nacken och bor sta de av honom. Han är dess utom en ank 
bonde och då betyder det inte så mycket. Han har legat for länge i ägget. Det är därför han ser lite und er lig ut. 
Och så plock ade hon honom i nacken och bor sta de av honom. Han är dess utom en ank bonde och då 
betyder det inte så mycket. Jag tror att han kommer bli stark och kunna slå sig fram i vär lden.
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— De an dra ung arna är söta, sade den gamla ankan. Känn er som 
hemma och om ni hittar ett äl huvud så kan ni ge det till mig.

Och så var de hemma.

Men ben stack ars ank ungen som kommit sist ur ägget och var så ful. 
Han blev biten, knu ff ad och retad av både ank orna och hön sen. 

Och så var de hemma.

Men ben stack ars ank ungen som kommit sist ur ägget och var så ful. 
Han blev biten, knu ff ad och retad av både ank orna och hön sen. 
Han är för stor, sa de. Kal kon tupp en som var född med sporrar 
s p o rr a r och därför trodde att han var kej sare blåste upp sig som ett 
skepp för fulla segel. Se dan gick han rakt på honom och kluckade och 
blev helt röd i huvudet. Den stackars ank ung en visste varken hur han
skulle stå eller gå. Han var så be dröv ad över att va så ful och ett åtlöje 
för hela ank gården.

Men ben stack ars ank ungen som kommit sist ur ägget och var så ful. 
Han blev biten, knu ff ad och retad av både ank orna och hön sen. 
Han är för stor, sa de. Kal kon tupp en som var född med sporrar s 
p o rr ar och därför trodde att han var kej sare blåste upp sig som ett 
skepp för fulla segel. Se dan gick han rakt på honom och kluckade och 
blev helt röd i huvudet. Den stackars ank ung en visste varken hur han 
skulle stå eller gå. Han var så be dröv ad över att va så ful och ett åtlöje 
för hela ank gården.

Så gick det den för sta dag en, och sedan blev det allt värre och värre. 
Den stackars ank ungen blev jagad av dem alle samm an. Till och med 
hans syskon var elaka mot honom. De sa ständigt: Om katten ändå 
ville ta dig, ditt otäcka spektakel! Spektakel! Och modern sade: Om 
du ändå vore långt härifrån! Och ankorna bet honom, och hönsen 
hackade honom, och pigan, som gav djuren mat, spar ka de till honom 
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med foten. Då sprang och flög han över staketet och de små fåglarna i 
buskarna flög för skräck ta upp i luften. Det är för att jag är så ful, tänkte 
ank ungen och slöt ögon en. Men han sprang ändå framåt. Då kom han 
ut till den stora mossen där änderna bodde. Här låg han hela natten. Så 
trött och sorgsen.

På morgon en vaknade änderna och såg på sin nya kamrat. Vad är du för 
en? frågade de. Ank ungen vände sig åt alla sidor och hälsade så gott han 
kunde.

— Du är inn er ligt ful! Du är innerligt ful! sade änderna. Men det kan 
då göra oss det samma, bara du inte gifter dig in i vår familj! Hör du det! 
Bara du inte gifter dig in i vår familj!

Han tänkte inte på att gifta sig. Det enda han önskade var att ligga i vas-
sen och dricka lite dy vatten.

Där låg han i två hela dagar. Då kom två vild gäss eller rättare sagt vild 
gås ar. De kallas så när det är två hanar. Det var inte länge sedan de hade 
kommit ur ägget och därför var de så morska av sig.
Där låg han i två hela dagar. Då kom två vilda gäss eller rättare sagt vild-
gåsar. De kallas så när det är två hanar. Det var inte länge sedan de hade 
kommit ur ägget och därför var de så morska av sig.

— Hör nu lille kra bat! Du är så ful att vi riktigt tycker om dig! Vill du 
följa med oss och bli flytt fågel? Strax här bredvid i en annan mosse ligger 
några söta, präktiga vildgäss. Alle samm ans riktiga fröknar. Dem skulle 
du kunna göra lycklig. Så ful är du!

Bang! Bang! Skotten ekade över mossen och de båda vild gåsarna föll 
döda ned i vasen. Vattnet blev blodrött. Bang! Bang! Lät det igen. Hela 
skaror av vildgäss flög upp ur vassen. Då knallade det på nytt. Det var stor 
jakt. Jägarna låg runt omkring mossen. Ja, några satt uppe på träd gren 
ar na som sträckte sig långt ut över vassen. Den blå röken från ge vär en 
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Gick. Som. Skyar. In. Mellan. De. Mörka. Träden. Och. Hängde. Långt. 
Ut. Över. Vattnet. Jakt. Hundar. Na. Kom. Ut. I. Dyn. Plask! Plask! 
Och. Vass. Och. Rör. Vaj. De. Åt. Alla. Sidor. Den. Stackars. Ank. 
Ung. En. Blev. Alldeles. För. Skräckt. Den. Stackars. Ank. Ung. En. 
Blev. Alldeles. För. Skräckt. Han. Vände. På. Huvudet. För. Att. Få. 
Det. Under. Vingen. Och. I. Det. Samma. Stod. Bredvid. Honom. En. 
För. Fär. Ligt. Stor. Hund. Tungan. Hängde. Långt. Ut. Ur. Halsen. 
På. Och. Ögonen. Lyste. Så. Helt. Ohyggligt. Han. Sträckte. Sitt. Gap. 
Ända. Ned. Mot. Ankungen. Visade. De. Skarpa. Tänder. Na. Och. 
Plask! Han. Gick. Åter. Bort. Utan. Att. Ta. Honom.

— Ack. Vilken. Tur! Sukade. Ankungen. Jag. Är. Så. Ful. Att. Själva. 
Hunden. Inte. Vill. Bita. Mig.

Och. Så. Låg. Han. Alldeles. Stilla. Medan. Haglen. Susade. I. Vassen. 
Skott. På. Skott. Kallade.

Först. Långt. Fram. På. Dagen. Blev. Det. Tyst. Men. Den. Stackars. 
Ank. Ung. En. Vågade. Inte. Resa. Sig. Han. Vän. Ta. De. Flera. 
Timmar. Innan. Han. Såg. Sig. Om. Då. Skyndade. Han. Bort. Från. 
Mosen. Allt. Vad. Han. Kunde. Han. Sprang. Över. Fält. Och. Äng. 
Det. Var. En. Sådan. Blåst. Att. Han. Hade. Svårt. Att. Ta. Sig. Fram.

På. Kvällen. Kom. Han. Till. En. Fattig. Liten. Bond. Stuga. Den. 
Var. Så. E. Ländig. Att. Den. Inte. Visste. Åt. Vilket. Håll. Den. Sku.
Lle. Ramla. Och. Därför. Stod. Den. Kvar. Blåsten. Susade. Till. Den. 
Grad. Om. Kring. An. Kung. En. Att. Han. Måste. Sätta. Sig. På. 
Stjärten. För. Att. Hålla. Mot. Det. Blev. Allt. Värre. Och. Värre. Nu. 
Märkte. Han. Att. Dörren. Till. Stugan. Hade. Gått. Av. På. Det. Ena. 
Gångjärnet. Den. Hängde. Så. Snett. Att. Han. Genom. Springan. 
Kunde. Smyga. Sig. In. I. Rummet. Det. Gjorde. Han.

Här. Bodde. En. Gammal. Gumma. Med. Sin. Katt. Och. Sin. Höna. 
Katten. Kallade. Hon. För. Kisserulten. Och. Han. Kunde. Skjuta. 
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ryggochspinna.Hönanhademycketsmå,kortabenochkalladesdärför
Kyckelikortben. Honvärptesnälltochgummanhöllavhennesomsittege
barn.Hönanhade mycketsmå,kortabenochkalladesdärförKyckelikor
ben.Honvärptesnälltochgummanhöllavhennesomsittegetbarn.

Påmorgonenmärktedestraxdenfrämmandeaskungen.Kattenbörjade 
spinnaochhönankackla.

— Vadärdethärförnått?sagummanochsågsigrunt.Menhonsågintesåbra 
ochtroddeattankungenvarenfetankasomhadekommitvilse.Detvarjuen 
finfångst!sahon.Nukanjagfåankägg.Baradetinteärenankbonde.Det 
måstevipröva.Ochsåprovadegummanankungenitreveckor.Mendet
komingaägg.

Kattenvarherreihusetochhönanvarfru.Desaalltid:Viochvärlden!
Eftersomdetroddeattdeutgjordehälftenavvärlden.Denallrabästadelen.
Ankungentyckteattmanocksåkundehaenannanåsikt.Mendettåldeinte 
hönan.

— Kanduläggaägg?frågadehon.

— Nej!

— Nä.Hållmunpådigdå!

Ochkattensade:Kanduskjutaryggochspinna?

— Nej!

— Ja,dåskallduintehanågonåsikt,dåförståndigtfolktalar!

Ochankungensattienvråochvarsur.Dåkomhanatttänkapåfriskaluften 
ochsolskenet.Hanfickensåunderbarlustattflytapåvattnet.Slutligenkunde 
hanintelåtabliattsägadettillhönan.
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— Vad är det för fel på dig? frågade hon. Du har ingenting att göra, 
det är därför de där tank arna kommer över dig. Lägg ägg eller spinn. 
Då går de över!

— Men det är så härligt att flyta på vattnet! sade ankungen. Så härligt 
att få det över huvudet och dyka ned till bottnen.

— Jo, det är just ett stort nöje! sade hönan. Du måste visst ha blivit 
tokig! Fråga katten. Han är den klokaste jag känner. Vad tycker han 
om att flyta på vattnet och dyka ned. Fråga självaste herrskapet. Den 
gamla gumman. Någon klokare än hon finns inte i världen. Tror du 
att hon har lust att flyta och få vatten över huvudet?

— Du förstår mig inte, sade ankungen.

— Ja, om inte vi förstå dig. Vem skulle då förstå? Du kan väl inte 
vilja vara klokare än katten och gumman, för att inte tala om mig? Va 
tror du egentligen? Tacka din skapare för allt det goda man gjort för 
dig! Har du inte kommit in i ett varmt rum och lärt känna oss. Är inte 
det nått du kan lära nått av? Men du är en stolle och det är inte 
roligt att umgås med dig. Mig kan du tro. Jag menar väl. Jag säger 
obehagligheter men det är på det du känner igen dina verkliga vänner. 
Se nu bara till att du lägger ägg och lär dig spinna eller gnistra!

— Jag tror, att jag vill gå ut i vida världen, sa ankungen.

— Ja, gör det du! sa hönan.

Och så gick ankungen. Han flöt på vattnet och dykte ned till sjöbott-
nen. Men alla djur såg ned på honom för hans fulhet.

Det blev höst. Löven i skogen blev gula och bruna. Blåsten tog tag i 
dem så att de dansade omkring. Molnen hängde tunga med hagel och 
snöflingor, och på gärdsgården satt korpen i kylan och skrek: Aj! Aj! 
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Den stackars ankungen hade det verkligen inte lätt.

En afton då solen gick ned och himlen badade i gula och röda färger. 
Då kom en hel flock stora vackra fåglar ut ur buskarna. Ankungen 
hade aldrig sett några så vackra fåglar. De var alldeles skinande vita 
med långa smidiga halsar. Det var svanar. De utstötte ett helt underligt 
ljud. Bredde ut sina präktiga, långa vingar och flög bort från de kalla 
trakterna till varmare länder och öppna sjöar. De steg så högt, så högt, 
och den fula, lilla ankungen blev så underlig till mods. Han vände sig 
runt omkring i vattnet som ett hjul, sträckte halsen högt upp i luften 
efter dem och utstötte ett skri så högt och förunderligt, att det skrämde 
honom själv.

Ack, han kunde inte glömma dem. De vackra fåglarna. de lyckliga 
fåglarna. När han inte längre kunde se dem dykte han ända ned till 
bottnen, och när han kom upp igen, var han liksom utom sig. Han 
visste inte vad fåglarna hette eller vart de flög. Men han höll av dem 
som han aldrig hade hållit av någon annan. Han avundades dem inte. 
För hur kunde han önska sig en sådan skönhet? Han skulle ha varit 
glad om bara ankorna velat tåla honom. Han det stackars fula djuret!
Vintern blev så kall, så kall. Ankungen måste simma omkring i vattnet 
för att hindra det att frysa. Men varje natt blev hålet som han 
simmade i allt mindre och mindre. Det frös så att det knakade i 
isskorpan och ankungen måste ständigt röra på benen så att vattnet 
inte skulle frysa till. Slutligen blev han utmattad och låg alldeles stilla 
och frös så fast i isen.

Tidigt på morgonen kom en bonde och fick se honom. Han gick ut 
och slog med sin träsko sönder isen och bar ankungen hem till sin 
hustru. Där kvicknade han till liv igen.

Barnen ville leka med honom, men ankungen trodde, att de ville göra 
honom illa. I förskräckelse for han upp mitt i mjölkfatet. Mjölken 
skvalpade ut på golvet och gumman skrek och slog med händerna i 
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Han kände sig riktigt glad över all den nöd och alla de vedervärdig-
heter han hade utstått. Nu kunde han uppskatta sin lycka och all den 
härlighet, som väntade honom.

Och de stora svanarna simmade runt omkring honom och strök 
honom med näbben.

Ut i trädgården kom några små barn som kastade bröd och säd ut 
i vattnet. Den minsta ropade: Där är en ny! Och de andra barnen 
jublade: Ja, det har kommit en ny! Och de klappade händerna och 
dansade runt omkring. De sprang efter sina föräldrar och det kastades 
bröd och bakelser i vattnet. Alla sa de: Den nya är den vackraste! Så 
ung och så söt! Och de gamla svanarna bugade sig för honom.

Då kände han sig blyg och stack huvudet bakom vingarna. Han visste 
vad han skulle göra. Han var allt för lycklig, men inte alls stolt. Ett gott 
hjärta blir aldrig stolt. Han tänkte på hur han hade varit förföljd och 
hånad, och hörde nu alla säga, att han var den vackraste av alla vackra 
fåglar. Och syrenerna böjde sig med kvistarna ända ned i vattnet till 
honom, och solen sken så varmt och så gott. Då blåste hans fjädrar 
upp sig, den smidiga halsen höjde sig, och ur hjärtat jublade han:

— Så mycket lycka drömde jag inte om, då jag var den fula ankungen!

Han kände sig riktigt glad över all den nöd och alla de vedervärdig-
heter han hade utstått. Nu kunde han uppskatta sin lycka och all den 
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Har du fått förståelse?
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Förståelse för hur det är att läsa för en dyslektiker.
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Inte?

”Det är bara att läsa” 47



Läs igen.

”Det är bara att läsa” 49



”Det är bara att läsa” 51

Det är bara att läsa.
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Kända och berömda personer med dyslexi
Ansel Adams, Muhammed Ali, H. C. Andersen, Fred Astaire, 
Richard Branson, Ludwig van Beethoven, Harry Belafonte, 
Alexander Graham Bell, Kung Carl XVI Gustaf  Bernadotte, Prins 
Carl Philip Bernadotte, Werner von Braun, George Burns, Lewis 
Carroll, Cher, Agatha Christie, Winston Churchill, Bill Clinton, Tom 
Cruise, Kurt Cobain, Charles Darwin, Charles Dickens, Walt Disney, 
Thomas Edison, Albert Einstein, Michael Faraday, Gustave 
Flaubert, Harrison Ford, Henry Ford, Danny Glover, Vincent van 
Gogh, Whoopi Goldberg, Ernest Hemingway, Magic Johnson, 
Stonewall Jackson, Thomas Jefferson, Bruce Jenner, Steve Jobs, 
Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy, Selma Lagerlöf, John Lennon, 
Jay Leno, Ada Lovelace, James Clerk Maxwell, Michelangelo, 
Marilyn Monroe,  John von Neumann, Isaac Newton, George 
Patton, Picasso, Robert Rauschenberg, Nelson Rockefeller, Auguste 
Rodin, Nolan Ryan, Charles Schwab, Steven Spielberg, Quentin 
Tarantino, Ted Turner, Mark Twain, Leonardo Da Vinci, George 
Washington, Robin Williams, F.W. Woolworth, Tore Wretman, 
Bröderna Wright och William Butler Yeats.
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