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Idag släpps boken Bråkiga bokstäver som lär barn om dyslexi
Boken Bråkiga bokstäver släpps idag i Bok Happy Meal på McDonald’s, i anslutning till Läslovet.
Boken belyser utmaningarna med att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, en diagnos som över fem
procent av världens befolkning har. Det är Läsrörelsen, i samarbete med McDonald’s, som tagit fram
boken, som är skriven av barnboksförfattaren Helena Bross och illustrerad av Mati Lepp.
Mellan fem till åtta procent av världens befolkning har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, något som
kan leda till att barn och unga får sämre självförtroende och självkänsla. Det kan även leda till att
situationer i vardagen känns svåra, som att skriva sms eller läsa böcker, men med ökad kunskap och
förståelse från omgivningen går det att hjälpa de som har dyslexi.
- När jag fick frågan från Läsrörelsen om att ta fram en barnbok som belyser utmaningarna med att
ha dyslexi, fanns inga tvivel om att tacka ja. Jag har själv dyslexi, så jag vet hur det kan kännas.
Samtidigt vet jag att det fortfarande finns en okunskap bland både barn och föräldrar kring
diagnosen. Därför tycker jag att det är fantastiskt att boken ingår i Bok Happy Meal, som når många
barn och familjer i olika delar av samhället med en kraft som kan sprida både läsglädje och
information, säger författaren Helena Bross.
Boken Bråkiga bokstäver är speciellt framtagen för Bok Happy Meal, på initiativ av Läsrörelsen och
redaktören Marianne von Baumgarten-Lindberg som sitter i Läsrörelsens styrelse och är den som valt
de 121 titlar som har ingått i Bok Happy Meal sedan 2001. Boken är möjliggjord genom McDonald’s,
som är Sveriges största läsfrämjare, och bokförlaget Bonnier Carlsen.
- På 90-talet var jag initiativtagare och kampanjledare för den landsomfattande
folkbildningskampanjen Dyslexikampanjen. Ett engagemang som kom från min sons stora svårigheter
att lära sig läsa och skriva. Jag känner mig därför väldigt glad över att en bok om dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter ingår i årets Bok Happy Meal, säger Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare
för Läsrörelsen.
Boken Bråkiga bokstäver är en ömsint berättelse om Sigge som ska börja ettan och har svårt att lära
sig läsa. Han tycker att det är jobbigt att hamna efter de andra eleverna som verkar kunna alla
bokstäver. Berättelsen om Sigge är nära den verklighet som många barn och unga befinner sig i och
kan hjälpa till att skapa en förståelse för hur barn med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan uppleva
skolan.
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- Ungefär ett barn per klass har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Det kan kännas jobbigt att hamna
efter och inte få gehör från skola, vänner och familj för att det finns en okunskap. Därför är vi extra
stolta över att vi möjliggör en bok som lyfter den här frågan. Om vi kan hjälpa både barn och
föräldrar att få en bättre förståelse för dyslexi genom boken så har vi verkligen lyckats i vår vision att
främja ungas läsglädje, säger Sofie Lager, Marketing Manager McDonald’s Sverige.
Bråkiga bokstäver kommer att finnas i Bok Happy Meal under Läslovet från och med 26 oktober och
en vecka framåt. Samtidigt finns boken Hattresan av Owe Gustafson.

Om författaren, illustratören och Bråkiga bokstäver
Boken Bråkiga bokstäver är skriven av Helena Bross, som är lågstadielärare och debuterade som författare
1987. Hon har skrivit över hundra lättlästa böcker för barn i åldrarna 7-9 år. Mati Lepp är svensk illustratör,
utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han har arbetat med många av de mest kända barn- och
bilderboksförfattarna, bland dem Ulf Stark och Birgitta Stenberg.
Det är Läsrörelsen som tagit initiativ till boken och som möjliggjorts tillsammans med bokförlaget Bonnier
Carlsen och McDonald’s. För McDonald’s som i snart 20 år har arbetat tillsammans med Läsrörelsen för att
barn- och bilderböcker ska ingå i Bok Happy Meal, är målet att fortsätta sprida läsglädje och att öka
läsförmågan och läsförståelsen bland barn genom att få dem att läsa tillsammans med sina föräldrar.
Pressbilder
Bilder för nedladdning finns på Flickr
För mer information, kontakta:
Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com
Saga Hansén, kommunikatör Läsrörelsen, 070-483 06 17, sagahansen@outlook.com

Om McDonald’s i Sverige
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja, en av Sveriges största
ungdomsarbetsgivare och Sveriges största flexitariska restaurangkedja. Samtliga restauranger ägs och drivs lokalt av egna
företagare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser
och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Sedan
2011 stödjer vi svenskt jordbruk genom ett aktivt samarbete med LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Läs mer
på www.mcdonalds.se eller följ oss på Twitter, Facebook och Instagram.

