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  Komplicerat  
    Lärande 

Dyslexi  
Dyskalkyli 
Dysgrafi & Dysortografi 



Ur neurovetenskapens perspektiv är vi alla uppdelade 
och osammanhängande. De processor i medvetandet 
som bär upp vår känsla av ett jag – känslor, tankar,  
minnen – är spridda över olika delar av hjärnan.  
Det finns ingen särskild punkt där de går samman. 
Ingen själens styrhytt. Ingen själens pilot.  
De går samman i ett diktverk. Människan är en  
berättarmaskin. Jaget är en berättelse. 
 
-Neuropsykolog Paul Broks – 
 

”I tystnadens land – en neuropsykolog berättar” (2004) 
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DYSKALKYLI 
DYSLEXI 
DYSGRAFI 
DYSORTOGRAFI 
 

Neurodevelopmental Disorders 
 

SpLD eller LD 
 

NLD eller NvLD 
 

Språkstörning 
Språkbaserad inlärningssvårighet 
 

AD/HD eller ADD 
HKD 
DCD 
DYSPRAXI 
Clumsy Children 
SID 
 

K
om

plicerat Lärande 
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 KOMORBIDITET 

     
  
Samsjuklighet 
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Tidig upptäckt 

     
  

Kartläggning men inte  
nödvändigtvis diagnos 
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Minst hälften av de elever  
som vi uppfattar som allmänt svaga  
är inte detta 
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En ojämn men generellt låg  
begåvningsprofil ska tolkas  
med försiktighet 
 



 
Det är vanligt att specifika svårigheter  
kan visa sig i 
 
•Språkliga svårigheter men inget problem med perception 
 

•Perceptuella svårigheter men inga språkliga problem 
 

•Problem med arbetsminne men inga stora språkliga  
 svårigheter 
 

•Problem med uppmärksamhet och koncentration men  
 inga stora perceptuella problem 
 

•Spatiala svårigheter men inte nödvändigtvis problem  
 med grundläggande perception eller språklig  
 förståelse 
 

•Perceptuella svårigheter men inte så stora spatiala-eller  
 språkliga svårigheter 
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Det är vanligt att specifika svårigheter  
kan visa sig i (forts) 
 
 

•Problem med att automatisera sifferfakta men inte  
 problem med språklig förståelse eller perception 
 
•Problem med snabb igenkänning av lästa ord men inte  
 problem med språklig förståelse 
 
•Problem med tidsuppfattning och planering men inte  
 perceptuella svårigheter 
 
•Svårt med problemlösning men samtidigt inga perceptuella  
 problem eller problem med arbetsminnet 
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Vi har olika hjärnor och  
därmed olika personligheter  
och förmågor utan att ha  
störda hjärnor 
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Olika vägar i våra hjärnor  
till lärande 
 

Är en väg stängd så 
måste man välja en annan – 
och även bygga pathways 



 
•Orsaker 
 

•Pedagogiska 
 konsekvenser 
 
 

Komplicerat Lärande 
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ÅÅ 

•Bristande undervisning 
 

•Brister i undervisningen 
 

•Känslomässiga blockeringar *  
  -primära 
 -sekundära 
 

•Familje-och kulturell tradition 
 

•Allmänna kognitiva svårigheter 
 

•Specifika kognitiva svårigheter 
 

•Oförmåga att räkna, läsa, skriva 
  eller stava 
•Blandade orsaker 

Orsaker 
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*Ångest kan minska arbetsminnesförmågan och 
förmågan att lösa problem  



Analysen är  
grunden för  
framgångsrik hjälp 
 

•Hur länge har problemen funnits? 
  

•När och hur började svårigheterna? 
 

•Vilka idéer har eleven, föräldrarna och  
tidigare lärare till svårigheternas uppkomst? 
 

•Hur har eleven blivit hjälpt? Har insatserna  
varit framgångsrika? Vad? Vad inte? 
 

•Vilka idéer finns kring framtida insatser?  
Vad skall övas och vad ska kompenseras 
genom tekniska-och pedagogiska  
hjälpmedel? 
 

•Hur ser elevens motivation och lust ut? 
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•Var visar sig problemen? Hur länge?  
Hur mycket? I olika ämnen? Utanför 
lektionerna? 
 
•Har eleven överskott av negativt 
beteende? Vilket? I vilka situationer? 
 

•Har eleven underskott av positivt 
beteende? Vilket? I vilka situationer? 
 
•När fungerar det bättre? Hur ser  
denna situation ut? Vilket stöd fungerar? 
 
•Har eleven en positiv motivation? 
 
•Vinner eleven segrar ? 
 

Beteendeanalys 
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Hjälparbetet 
 

 

•Olika inriktningar på hjälpen 
 
  

•Specifika svårigheter = enskild träning 
 
•Se upp för överbelastning av 
arbetsminne 
 

•Vid behov frikostigt stöd med tekniska  
hjälpmedel 
 
•Börja vinna segrar och dokumentera 
dessa med hjälp av eleven 
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Bedömningen 
- ett teamarbete - 

Neuropedagogisk 
Neuropykologisk 
Neuromedicinsk 

OBS! Kvalitativ inriktning på bedömning 
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Neuropedagogisk bedömning 

    
•Bedömning av allmänna färdigheter 
•Bedömning av specifika förmågor 
  
 Bedömningen ska ha en kvalitativ inriktning med fokus 

på vad eleven klarar med och/eller utan hjälp  
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Neuropedagogisk screening 

     •  Matematikscreening  
•  Lässcreening 
•  Skrivscreening 
 
 

 

Tre versioner: 
I  7-9 år (10 år med supplementdel) 
II  11-15 år 
III  16 år och äldre (vuxenversion) 
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Neuropedagogisk screening 

    Den kompletta screeningen ”fångar” viktiga 
delaspekter av: 

    • Dyskalkyli 
• Dyslexi 
• Dyspraxi/MPD/HKD 
• Dysgrafi 
• Dysortografi 
• ADHD/ADD 
 Pedagogisk bedömning skall omfatta undersökning av  

räkne-,  läs -  och skrivförmåga samt stavning 
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Neuropedagogisk bedömning 

   En bra bedömning bör innehålla 
undersökning av:  

 Matematiska färdigheter, kunskap & 
förståelse 

 Läsförmåga & läsförståelse/språk 
 Skrivförmåga 
 Stavning 
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Neuropedagogisk bedömning 

   Övergripande frågor: 
*    Elevens hantering av olika sorters info? 

Allmänna strategier? 
*    Lösningsstrategier i specifika uppgifter? 
*    Elevens tankar om sin egen förmåga? 
*    Elevens motivation och energi? Negativ 

motivation? 
 

© Björn Adler  



Neuropsykologisk bedömning 

    •Bedömning av allmän kognitiv  
 förmåga med WISC/WAIS, 
 Ravens Matriser, Rey-test 
 
•Bedömning av specifika förmågor 
som arbetsminne, minne,  
impressivt/expressivt språk, 
perception, spatial förmåga, numerisk 
förmåga m m   
 
 
  

Bedömningen ska ha en kvalitativ inriktning 
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Medicinsk bedömning 

    
Utvidgad hälsoundersökning 
 - balans 
 - koordination 
 - finmotorik 
 - grovmotorik 
 
  
 

Undersöka om elevens problem beror på  
medicinsk sjukdom  
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Test är endast 

en del av 
kartläggningen 

 
 
 
 

w
w

w
.kognitivtcentrum

.se 

Nyttan av: 
• Intervju och samtal 
• Beteendeanalys 
• Skrivna berättelser 
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Kartläggningen 
   

Eleven – levandegör hela individen 

Miljön inkl förväntningarna/kraven på eleven 
 

Hypoteser – minst tre 
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Grupparbete 

   
Beskriv eleven: Levandegör hela eleven 

Hypoteser: Beskriv olika tänkbara förklaringar 
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Grupparbete 

    

Återsamling och gruppredovisning  
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Pedagogisk 

  kartläggning  
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Kartläggningen:  
 

Beskriv den pedagogiska kartläggningen 

Koppla till beskrivning av eleven - problembeskrivning samt 
hypoteser 

 

Beskriv även andra utredningar som gjorts 
 

Vad vet vi? Sammanfatta och ta ställning till komplettering –
vad behöver vi veta mer? 

 

Återsamling och gruppredovisning 
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ICD-11  
DSM-5 

w
w

w
.kognitivtcentrum

.se 

FN/WHO 
 
 APA/USA 

OBS! Gäller från maj 2013 

Senaste version juni 2018 
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Nytt i DSM-5 

 
 Neurodevelopmental Disorders 

Intellektuell Utvecklingsstörning 319  (F70) 
Kommunikationsstörning  315.39  (F80) 
Autismspektrastörning  299  (F84) 
ADHD/ADD    314  (F90) 
Specifika Inlärningssvårigheter 315.0-2  (F81)   
Motorisk störning    315.4  (F82) 
 



 
Specifika Inlärningssvårigheter 315 

Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande 
under skolåren.  
Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 
  1. Inadekvat eller långsam läsning 

2. Svårt att förstå läst text 
3. Svag förmåga att stava 
4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 
5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 
6. Svårt med matematiskt resonerande 
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Specifika Inlärningssvårigheter   315 

Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande 
under skolåren.  
Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 
  1. Inadekvat eller långsam läsning 

2. Svårt att förstå läst text 
3. Svag förmåga att stava 
4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 
5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 
6. Svårt med matematiskt resonerande 

 
 

Specificera i grad av svårigheter: 
 *Lindrig 
 *Måttlig 
 *Svår 
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Specifika Inlärningssvårigheter   315 

Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande 
under skolåren.  
Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 
   

1. Inadekvat och långsam läsning 
 Läser enstaka ord högt inkorrekt eller långsamt och tvekande, gissar på  
 många ord, har svårigheter att ljuda sig fram till orden 
 
2. Svårt att förstå läst text 
 Kan läsa korrekt men har samtidigt problem med att förstå sekvens, innehåll och 

djupare mening i vad han/hon läser. 
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Specifika Inlärningssvårigheter   315 

Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande 
under skolåren.  
Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 
   

3. Svag förmåga att stava 
 Utelämnar, lägger till eller ersätter vokaler eller konsonanter 
 
4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 
 Gör grammatiska fel eller har problem med interpunktion vid skrivande av text. 
 Har problem med tydlighet och struktur vid skrivandet av text. 
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Specifika Inlärningssvårigheter   315 

Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande 
under skolåren.  
Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 
   

5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 
 Problem med förståelse av tal, storhet och jämförelser mellan tal. Räknar på 

fingrarna även för att lägga till ensiffriga tal istället för att hämta sifferfakta ur 
minnet som skolkamraterna gör.  

 Går vilse mitt i en aritmetisk uträkning och kan ändra tillvägagångssätt 
(procedur). 

 
6. Svårt med matematiskt resonerande 
 Har stora svårigheter att tillämpa matematiska begrepp, fakta eller 

tillvägagångssätt (procedur) när han/hon löser kvantitativa problem. 
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Specifika Inlärningssvårigheter 315 

Forts.  

B. Lägre resultat än vad som kan förväntas utifrån kronologisk ålder och 
utbildningsnivå och yrkesarbete mätt med individuellt administrerade- och 
standardiserade test 

 
C.   Problemen börjar i skolåren 
 
C. Problemen kan inte förklaras av 
 -intellektuell utvecklingsstörning 
 -sensoriskt (syn-och hörselproblem) 
 -neurologisk störning 
 -bristande skolgång/undervisning 
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Specifika Inlärningssvårigheter 315 Forts.  
Specificera vilka delar som är påverkade: 
1. Läsa  
  a) läsa ord 
  b) läshastighet/flöde 
  c) läsförståelse 
 
2. Skriva 
  a) stavning 
  b) grammatik och interpunktion 
  c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 
 
3. Matematik 
  a) Number sense (känsla för tal/siffror) 
  b) Komma ihåg aritmetiska fakta 
  c) Adekvat grundläggande räknande 
  d) Adekvat matematiskt resonerande 

315.0 

315.2 
 
 
 
 
 
 

315.1 
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Specifika Inlärningssvårigheter 315   
Specificera vilka delar som är påverkade: 
1. Läsa  
  a) läsa ord 
  b) läshastighet/flöde 
  c) läsförståelse 
 
2. Skriva  
  a) stavning 
  b) grammatik och interpunktion 
  c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 
 
3. Matematik 
  a) Number sense (känsla för tal/siffror) 
  b) Komma ihåg aritmetiska fakta 
  c) Adekvat grundläggande räknande 
  d) Adekvat matematiskt resonerande 

315.0 

315.2 
 
 
 
 
 
 

315.1 

Dyslexi 
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Dysortografi 



 
Specifika Inlärningssvårigheter 315 Forts.  
Specificera vilka delar som är påverkade: 
1. Läsa  
  a) läsa ord 
  b) läshastighet/flöde 
  c) läsförståelse 
 
2. Skriva 
  a) stavning 
  b) grammatik och interpunktion 
  c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 
 
3. Matematik 
  a) Number sense (känsla för tal/siffror) 
  b) Komma ihåg aritmetiska fakta 
  c) Adekvat grundläggande räknande 
  d) Adekvat matematiskt resonerande 

315.0 

315.2 
 
 
 
 
 
 

315.1 

Dyskalkyli 
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Specifika Inlärningssvårigheter 315 

 
Dyslexia is an alternative term used to refer to a pattern of 
learning difficulties characterized by problems with accurate or  
fluent word recognition, poor decoding and poor spelling abilities. 
 
If dyslexia is used to specify this particular pattern of difficulties, it is  
important also to specify any additional difficulties that are present, such 
as difficulties with reading comprehension or math reasoning. 
 

315.0 
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Specifika Inlärningssvårigheter 315 

 
Dyscalculia is an alternative term used to refer to a pattern of 
difficulties characterized by problems processing numerical information, 
learning arithmetic facts and performing accurate or fluent calculations. 
 
If dyscalculia is used to specify this particular pattern of difficulties, it is  
important also to specify any additional difficulties that are present, such 
as difficulties with math reasoning or word reading accuracy. 
 
 
 
 
 
 

315.1 
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ICD-10 
 
 
 
 

F 81.0   Specifika lässvårigheter     dyslexi 
 
F 81.1  Specifika stavningssvårigheter     dysortografi
  
F 81.2  Specifika svårigheter avseende 
  aritmetiska färdigheter     dyskalkyli 
 
F 81.3  Blandad inlärningsstörning avseende 
  skolrelaterade färdigheter 
 
F 81.81  Problem med skriftlig uttrycksförmåga 
 
F 82  Motoriska svårigheter   dysgrafi / dyspraxi  / DCD 

Huvuddiagnossystemet 
över hela världen 
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ICD-11 
 
 
 
 

6A03.0  Specifika lässvårigheter     dyslexi 
 
6A03.1  Specifika stavningssvårigheter     dysortografi
  
6A03.2  Specifika svårigheter avseende 
  aritmetiska färdigheter     dyskalkyli 
 
6A03  Blandade inlärningssvårigheter 
 
6A03.1  Problem med skriftlig uttrycksförmåga 
 
6A04  Motoriska svårigheter   dysgrafi / dyspraxi  / DCD 

Godkänd av Generalförsamlingen i maj 2019 
dsv. de 193 medlemsländerna i FN. 
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ICD-11 
Huvuddiagnossystemet 
 
DSM-5 
Tillägg och ev förtydliganden 

OBS! Diagnossystemen är vägledande 
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Sid 67 
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Motiverar till något; att närma sig 
 
Motiverar från något; att undvika 
 
Affekter gör bra saker bättre men  
gör sämre saker sämre 
 
 

Affekter 



I komplext mänskligt beteende 
och beslutsfattande är  

känslor lika centrala som  
tankar och kognitioner: 

 
Målinriktat beteende  

 

Affekter & 
  Arbetsminne 
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Affekter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Glädje  
Intresse  
 
Förvåning 
 
Rädsla  
Vrede  
Pina  
Skam  
Avsky  
Avsmak 
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Tomkins affektteori 



Affektivt  
arbetsminne 

 
 
 
 
 
 
 
 

*  Hjälper till att plocka fram en känsla 
*  Hjälper till att hålla kvar vid en känsla 
*  Hjälper till att hålla kvar vid ett mål 
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Mindfulness 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Övning av förmåga att: 
  
 * Skifta uppmärksamhetsfokus 
 * Iaktta skillnader 
 * Osäkerhet som positiv faktor 
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   Motivationsarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Neutralitet ”Vi får se hur det blir…..” 
* Satsa på kunnande 
* Satsa på att eleven konstruerar egna uppgifter 
* Öka nyfikenhet & glädje 
* Utmana systematiskt gamla vanor 
* Dokumentera arbetet 
* Belöna efteråt 

 
Undvik överbelastning av 

arbetsminnena! 
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Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSLEXI  
       - Olika orsaker - 
Läsandet innehåller en rad olika  
kognitiva funktioner dvs. 
tankeprocesser: 
 

•Känna igen bokstäver 
•Fonologiska svårigheter 
•Minne för hela ord  
•Koppla bokstav till ljud 
•Riktning vänster-höger 
•Förståelse av text – processa innehåll 
•Avkoda och förstå text 
•Läsa mellan raderna – kontext 
•Arbetsminne – fonologisk loop/slinga 
•Svårigheter med nytt språk 
•Ord-igenkänningsområde 
•Stress – utmattning – blockering 
•Socialt utsatthet 
•Motivation – vilja 
•Ärftlighet - genetik 
•Syn – hörsel 
•Koncentration 
•Ordförståelse 
 
 
 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSLEXI  
- Olika orsaker - 
 
•Fonologisk Dyslexi 
    
  

•Verbal Dyslexi 
 
 

•Spatial Dyslexi 
     
 
 

      



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSLEXI  
- Olika orsaker - 
 
•Fonologisk Dyslexi 
    
  

•Verbal Dyslexi 
 
 

•Spatial Dyslexi 
     
 
 

      



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSLEXI  
- Olika orsaker - 
 
•Fonologisk medvetenhet 
   Koppling fonem-grafem men även t ex rim 
  

•Ordmobilisering 
    Snabb framplockning av ord ur minnet 
 

•Fonologiskt arbetsminne 
    Hjälpsystemet Fonologisk loop 
 
 
OBS! 10 % av dyslektikerna har alla tre 
problemen 
 
 

      



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSLEXI  
- Olika orsaker - 
 
Ny forskning visar också  
på betydelsen av  
visuo-spatial förmåga  
dvs här visuell igenkänning av ord 
 

      



  
  

Ett professionellt 
nytänkande!  

Kognitivt Centrum Sver ige 

DYSKALKYLI  
       - Olika orsaker och tecken – 
 
Räknandet innehåller en rad olika  
kognitiva funktioner dvs. tankeprocesser: 
 
•Se mönster 
•Antalsuppfattning - antalkonstans 
•Automatisera tal och sifferfakta 
•Number sense/känsla för tal och siffror 
•Talbegrepp - jämförelser 
•Förståelse – språk  
•Logisk tänkande 
•Strategier 
•Procedurtänkande 
•Svårt att se det meningsfulla i att räkna 
•Kopplingen mellan konkret och abstrakt nivå 
•Rimlighetsbedömningar 
•Självförtroende 
•Huvudräkning 
•Färdigheter i aritmetiken 
•Visuell perception 
•Spatial förmåga 
•Planera i flera steg 
•Arbetsminne - visuospatialt 
 
 



  
  

DYSKALKYLI  
- Olika orsaker - 
 
•ANS 
Approximate number system 
  

•ENS 
Exact number system 
 

•SNA 
Spatio-numerical ability 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Ett professionellt 

nytänkande!  

Kognitivt Centrum Sver ige 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSKALKYLI  
- Olika orsaker - 
 
•Numerisk Dyskalkyli 
     
 

•Verbal Dyskalkyli 
     
 

•Spatial Dyskalkyli 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSKALKYLI  
- Olika orsaker - 

 
•Numerisk Dyskalkyli 
     
 

•Verbal Dyskalkyli 
     
 

•Spatial Dyskalkyli 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSKALKYLI  
- Olika orsaker och tecken - 
 
•Förmåga att uppfatta  
mängd 
   Förmåga att snabbt se t ex att det rör sig  
   om fyra föremål (se cluster) 
  

•Talmobilisering 
    Snabb framplockning av tal/siffror ur   
    långtidsminnet (schema för tal) 
 

•Number Sense 
  Känsla för tal och siffror 
 

•Arbetsminne 
    Främst visuo-spatial förmåga 

 
 

 
 
 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSKALKYLI  
- Olika orsaker - 
 
Ny forskning visar på 
betydelsen av  
Visuo-spatial förmåga  
dvs här förmågan att visualisera 
Tallinjen 
 
 
 

      
Ny forskning visar 
också på betydelsen 
av Number Sense 
dvs känslan för tal och siffror 



  
 ”Svårigheter att              
   stava” 
 
   Ibland tillsammans med   
   dyslexi - främst vid fonologiska    
   problem 
     
  Ibland en alldeles egen    
  diagnos 
      

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum  
 

DYSORTOGRAFI 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

Dysortografi  
       - Olika orsaker - 
 
 
Stavandet innehåller en rad olika  
kognitiva funktioner dvs. 
tankeprocesser: 
 
•Minne för bokstäver, symboler 
•Minne för stavning, regler 
•Auditiv störning 
•Talspråk-skriftspråk 
•Uttalssvårigheter 
•Motoriska svårigheter 
•Arbetsminnesproblem 
•För mycket tankar, stress, koncentration 
•Slarvighet, för bråttom 
•Känsla för språk 
•Förståelse 
•Fonologisk medvetenhet 
•Exekutiva funktionen, planering 
•Brist på träning 
•Bristande självförtroende - undviker 
 

 
 

      



  
  

DYSORTOGRAFI 
 - orsaker –  
 
• Fonologisk medvetenhet 
    Stavar ljudstridigt dvs får inga fonologiska ledtrådar 
    kring hur ordet stavas 

• Minne 
    Komma ihåg och plocka fram ur minnet. 
    Det kan handla om problem med att se eller höra       
    ordets rätta stavning 
    Ramsor: ”Alltid stavas alltid med två L” 

• Arbetsminne - minne 
    Komma ihåg orden som man sett eller hört 

• Auditiv perception 
    Svårt diskriminera ljud 
    Svårt att ljuda sig fram till stavningen 

• Visuell perception 
     Kastar om t ex b och d 
     Svårt att ”se” hur ordet ska stavas 

• Oral motorisk output 
      Svårt att forma ljud till ord som även påverkar     
      stavningsförmågan 

• Grafisk motorisk output      
      Svårt att skriva som även påverkar     
      stavningsförmågan 
 
 

      Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum  
 



  
  

DYSORTOGRAFI 
- Stavning på olika språk - 
 
•Fonologisk medvetenhet 
   Engelskan 
 
•Minne 
    Mandarin 
  

•Auditiv perception 
    Ungerskan 
 
 
 
 
Vilket språk är lättast att stava på? 
Hur är svenskan? 
 
 

      

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum  
 



  
 ”Svårigheter att 
 organisera och    
 planera rörelser” 

DYSPRAXI 

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSPRAXI 
 
•Clumsy Children 
•MPD 
•Dysgrafi 
•Sensory Integration 
  Dysfunction (SID) 
•Developmental       
   Coordination  
     disorder (DCD) 
 
Tidiga tecken i lek, sociala aktiviteter och sällskapsspel 
 
Långsamhet, fumlighet  & brister i koordination 



  
  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 

DYSGRAFI  
       - Olika orsaker - 
 
 
Skrivandet innehåller en rad olika  
kognitiva funktioner dvs. olika processer: 
 
 

•Motorik (fin och grov) 
•Öga-handkoordination 
•Hjärna-hand 
•Minne för skriva bokstäver-ord-siffror 
•Minne för rörelsen 
•Se som helhet 
•Senso-motorik 
•Kinestik 
•Syn 
•Hörsel 
•Språk och förståelse 
•Visuell perception 
•Se olika typsnitt 
•Disposition, planering 
 
 

 
 

      



  
  

DYSPRAXI  & 
AD/HD 
till det yttre mycket lika 
symtom  
 
•Social förmåga 
•Finmotorik 
•Grovmotorik 
•Förmåga till resonerande 
 

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



  
  

DYSPRAXI 
 
•Motorisk dyspraxi 
 

•Verbal dyspraxi 

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



  
  

 
Motorisk dyspraxi 

Den motoriska dyspraxin visar  
sig främst i att individen uppvisar  
problem med att planera och  
organisera viljemässiga och  
ändamålsenliga kroppsrörelser.  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



  
  

 
Motorisk dyspraxi 

 
• Ideomotorisk dyspraxi = svårt  
att utföra inlärda gester och hand- 
grepp på muntlig uppmaning eller via  
imitation  
 
 

• Ideatorisk dyspraxi = svårigheter  
att utföra en logisk serie av gester i  
en sekvens  

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



  
  

 
Verbal dyspraxi 

Verbal dyspraxi syns i  
första hand som problem med att  
viljemässigt initiera ljud och sedan  
sekvensera dessa till ord.  
Individen får på ett konkret plan  
uttalssvårigheter.  
Problemen omnämns också  
som oral dyspraxi. 

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



  
  

DYSGRAFI 
- olika orsaker - 
 
1) Finmotorik 
2) Grovmotorik 
3) Balans & Koordination 
4) Arbetsminne Sekvens 

5) Auditiv perception 
6) Visuell perception 
7) Lässvårigheter 
8) Spatiala svårigheter 
9) Automatisering & skrivande 

av bokstäver – enkla ord - 
ordsekvenser 

 



  

 Annorlunda hjärnor 
 är inte nödvändigtvis 
 störda hjärnor 

 100 miljarder 
 hjärnceller i nätverk 

 Hjälp med; 
♦ arbetsplats 
♦ datorstöd 
♦ inspelningsmöjlighet 

Hjärnan och  
skrivandet 

Ett professionellt 
nytänkande! 

Kognitivt Centrum Sver ige 
 



Hjälpåtgärder 

Komplicerat Lärande 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

 

Kognitiv Träning 

http://www.kognitivtcentrum.se/�


Hjälpåtgärder 

Komplicerat Lärande 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

 
Först en ordentlig pedagogisk  
kartläggning och sedan Kognitiv  
Träning 

http://www.kognitivtcentrum.se/�


Hjälpinsatser 

© Björn Adler        

Lindra 

Kompensera 

Reducera 

Komplicerat Lärande 



Hjälpinsatser 

© Björn Adler 

Lindra 

Kompensera 

Reducera 

Vad öva? 

Hjälpmedel 

Samtal, segerbok 

Komplicerat Lärande 



 
 
     Automatisering 
 
 Öva i intervallform 
 Hög uppmärksamhet 
 Mkt korta pass 

© Björn Adler  

Komplicerat Lärande 



Ominlärning 
 

 
 
 

© Björn Adler  
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   Motivationsarbete  
 

Neutralitet ”Vi får se hur det 
   blir…” 
Satsa på kunnande 
Öka nyfikenhet & glädje 
Utmana gamla vanor 
Belöna efteråt 

Komplicerat Lärande 



Kognitivt 
förhållningssätt  

Varje lektion sammanfattas av eleven: 
 • Vad har jag arbetat med? 

• Hur har jag arbetat? 
• Vad har arbetet gett för resultat? 
• Hur kan man sammanfatta dagens arbete? 
• Vad har jag vunnit för segrar? 
• Vad kommer jag speciellt ihåg? 

 

Komplicerat Lärandet 

© Björn Adler    



Segerboken 

Med hjälp av en segerbok kan eleven själv beskriva de 
framsteg han/hon gjort: 
 
•En segerbok hjälper eleven att minnas sina segrar 
•En segerbok beskriver elevens framsteg 
•En segerbok utmanar gamla uppfattningar att han/hon inte kan 
•En segerbok gör eleven mycket delaktig i sin egen utveckling 
•En segerbok ligger som grund för positiva belöningar 
•En segerbok bidrar till att höja elevens motivation 

Komplicerat Lärandet 

© Björn Adler    



Träningsprinciper 

Komplicerat Lärande 

•Arbete individuellt, en ”dusch” om dagen 
•Fokus på att öva det som är svårt för eleven 
•Detaljerade mål för övningarna 
•Arbete i intervallform med hög uppmärksamhet = effektivt 
•Arbete på 80 % maxnivå 
•Avgränsad övningsperiod 5 veckor 

PRINCIPER: 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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Kognitiv Träning 
Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

Komplicerat Lärande 

1. Bokstäverna        
2. Språklig medvetenhet      
3. Språklig förståelse     
4. Uppmärksamhet & arbetsminne  
5. Läsning – grunderna    
6. Läsning – igenkänning    
7. Läsning – förståelse    
8. Tid – läsa och läsa av       
9. Planering i läsandet      
10. Problemlösning & läsning   

http://www.kognitivtcentrum.se/�


Kognitiv Träning 
Skrivning 

Komplicerat Lärande 

1. Bokstäver & skrivandet      
2. Fin- o grovmotorik & skrivandet  
3. Perception & skrivandet   
4. Figurer o bilder & skrivandet  
5. Uttrycksförmåga    
6. Arbetsminne o uppmärksamhet & skrivandet    
7. Stavning - grunderna    
8. Stavning i meningar & text      
9. Planering i skrivandet     
10. Problemlösning & skrivning   

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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Kognitiv Träning 
Matematik 

1. Tal och siffror 
2. Talbegrepp 
3. Antalsuppfattning 
4. Schema för tal 
5. Arbetsminne och uppmärksamhet 
6. Perception 
7. Spatial förmåga 
8. Planeringsförmåga 
9. Tidsuppfattning 
10. Logik och problemlösning 

Komplicerat Lärande 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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1. Schema för  
bokstäver 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

A 

B 
C 

D 

I 
F 

G 

H 
E 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 
Q 

R 

S 

T 

U 

V 

Y 

Z 
Å 

Ä 

Ö 

X 

W 

Din uppgift blir nu  
att dra streck mellan  
bokstäverna från   
A till sista  
bokstaven Ö 
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2. Språklig  
medvetenhet 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

Vilka ljud i orden 
Din uppgift blir först att läsa av bilderna. Försök dela upp 
orden i de olika ljud som Du kan höra i dem.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal ___ Antal ___ Antal ___ 

Antal ___ Antal ___ 

http://www.kognitivtcentrum.se/�
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3. Språklig 
förståelse 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

1. Kan fåglar tralla?   JA       NEJ 
2. Kan byxor falla?   JA       NEJ 
3. Kan människor klaga?   JA       NEJ 
4. Kan solen skratta?   JA       NEJ 
5. Kan hästar skälla?   JA       NEJ 
6. Kan katter spinna?   JA       NEJ 
7. Kan böcker läsas?   JA       NEJ 
8. Kan datorn gråta?   JA       NEJ 
9. Kan natten sova?   JA       NEJ 
10. Kan flygplan landa?   JA       NEJ 
11. Kan händer skriva?   JA       NEJ 

Din uppgift blir närmast att bedöma rimligheten 
i de olika påståendena. Svara med JA eller NEJ. Ringa in Ditt svar. 

http://www.kognitivtcentrum.se/�


4. Arbetsminne & 
uppmärksamhet 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

Titta noga på bilderna och försök memorera dem. 
Efter 30 sekunder så vänder Du på papperet och skriver/ritar ner så  
mycket som Du kommer ihåg av bilderna. 

http://www.kognitivtcentrum.se/�
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5. Läsning – 
grunderna 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  

Bokstäverna & ljud 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 
 
Varje bokstav har ett ljud. Ibland olika ljud beroende på vilket ord det är. Här följer 
några bilder. Din uppgift blir närmast att lyssna in vilket ljud som ordet börjar med. 
Ur detta skall Du sedan försöka finna rätt bokstav, här ovanför. Skriv den bokstav, 
vid sidan om bilden, som ordet börjar på: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://my.dreamwiz.com/a0su/images/s/SHOE.jpg�
http://tirakle2.funpic.de/clipart/Schlangen/Snake_-_Cartoon_08.jpg�


6. Läsning – 
igenkänning 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

Snabbt känna igen enkla stavelser 
Här kan det handla om stavelser såsom   la      er       or      
 
Läs dessa vanliga kombinationer av bokstäver: 

  
 la      er      or      ka      el      et      ar      ig      är      ol  
 
sk      ik      si      um      an      se      sa     al      on      da 
 
 id      de      ri       it       ad       ra      is      ed     äs      ag 
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7. Läsning –  
förståelse 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  

Harry Potter och de vises sten 
 
Plötsligt händer det märkliga ting i den  
lilla staden! Mystiska stjärnskott på  
himlen och svärmar av ugglor mitt på  
dagen, katter som läser kartor och  
underliga människor som står i  
gathörnen och viskar. De viskar om en  
viss Harry Potter......  
 

Det är synd om Harry Potter. Han är föräldralös och bor  
med sin moster, morbror och jämnåriga kusin. Han bor i ett  
kyffe under trappan och de är allt annat än snälla mot  
honom. Men vid 11 års ålder blir han kallad till Hogwarts  
internatskola för häxkonster och trolldom, där han ska få  
lära sig de magiska krafter som krävs för att besegra all  
världens ondska. För Harry Potters riktiga familj har varit  
världens finaste trollkarlsfamilj, och nu är det dags att  
Harry börjar lära sig dessa konster. 
 
Beskriv, med egna ord, vad texten handlar om. 
Vad är så speciellt med huvudpersonen? 
Finns det några underliga ord i texten? Förstår 
Du dem? 



8. Tid -  
läsa & läsa av 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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9. Planering &  
läsning 

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  

 

Du skall nu läsa texten här nedanför. Läs två gånger. Du skall sedan 
sammanfatta texten i några meningar: 

Madonna är en av världens största artister. I flera decennier har  
popstjärnan varit nyskapande och legat högt på topplistor. Madonna  
har även gjort karriär inom filmen, där hennes största roll var i "Evita"  
(1996). Under de senaste femton åren har superstjärnan gett ut ett  
dussintal album, varav elva singlar har blivit listettor.  
 
Madonna, född 1958, kommer från Bay City, Michigan. Hennes fullständiga  
födelsenamn är Madonna Louise Veronica Ciccone. Hon har fått en katolsk  
uppfostran och är den äldsta dottern i familjen Ciccione. Hennes pappa är  
ingenjör och hennes mamma hemmafru. Modern dog av bröstcancer när  
Madonna var sex år.  
 



10. Problemlösning 
& läsning  

Dyslexi & Läsning 

© Björn Adler  

Limericken har  
följande egenskaper:  
 
Den ska ha fem textrader  
Den första, andra och femte  
raden ska ha tre betonade  
stavelser och rimma på varandra  
Den tredje och fjärde raden ska  
ha två betonade stavelser och  
rimma på varandra  
 
Den första raden avslutas med  
ett ortsnamn. 

En man från Floda 
han köpte sig en Skoda 
Det blev en körning en mil 
med denna nya, gröna, fina bil 
se´n fick han gå får man förmoda 



1. Bokstäver & 
skrivandet 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan 
kombineras på ett antal olika sätt för att bilda de 29 unika bokstäverna i vårt alfabet. 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö 

 
Skriv bokstäver, så noga Du kan, till höger om originalen 
 
 

k    k …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

l     l ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

m  m …………………………………………………………………………………………………………... 

 

  1 

2 

3 

 1 

2 



2. Fin- och  
grovmotorik 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

Du skall nu arbeta med olika enkla skrivrörelser. Kopiera under  
varje förebild. Rita lika stort och med samma form som förebilden. 
Arbeta med stöd för armen. Arbeta med jämna och mjuka rörelser. 



3. Perception &  
skrivande 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

Återge figur genom att rita Du skall nu arbeta med återge figurer. Rita  så 
likt Du kan till storlek och form. Rita under varje förebild.  



4. Figurer - bilder  
& skrivandet 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

Här finns några figurer.  
Samtliga är halvfärdiga.  
Din uppgift blir att fullfölja  
ritandet av figurerna. 
 

OBS! Utgå från att samtliga  
figurer är symmetriska. Du  
skall fullfölja en form 
som redan är påbörjad. 



5. Uttrycksförmåga 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

Visa hur olika föremål kan användas 
Din uppgift blir här att först berätta och sedan visa hur olika saker kan användas. 
Visa utan att konkret använda föremålen. Visa med händer, armar och 
kroppsspråk. Visa så detaljerat som Du kan. 

1 

2 

3 5 

6 

4 
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6. Arbetsminne & 
skrivandet 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   

Koda symboler utifrån speciellt schema 
Din uppgift blir här att rita symboler. Följande regler gäller: 
Rita rätt symbol runt respektive siffra/tal.  
Du har förebilden här nedanför:  

Skriv rätt symbol så snabbt och så noggrant som Du kan. Använd tidtagarur.  
Lång tid tog det? Antal rätt? Antal fel? Kontrollera resultat noga! 
Gör om uppgiften vid ett annat tillfälle. Jämför resultat med varandra. 

Öva på dessa uppgifter! Rita rätt symbol runt respektive siffra/tal 

  6   2   4 

  2   1   3   4   7   6   5 

  6  3 

  7 

 4 

  1 

  2  5 

  2   4 

  3   4  6 

 1   7   1  5   7   2   4 

  7   2 

 3 

  5   3  1   6   2   7 

  1   5   6   3   4   1   5   3 

http://www.kognitivtcentrum.se/�


7. Stavning –  
grunderna 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler 

  Stavning vid J-ljudet 
    J-ljudet kan stavas på sex olika sätt; 
     
 
    Hur stavas J-ljudet i följande ord? Fullfölj och skriv klart orden. 
 
 
 

j- g- dj- gj- hj- lj- 

__ ärnväg                                                  __ungel  

__ ul                                                       __itarr  

__ usstake                                                        fisk __ use  

http://hem.fyristorg.com/svantesme/Smasmide/Ljusstake1.htm�


8. Stavning i text 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

 
 Hon känner vad jag lid__r. I dag gick mig hennes blick __jupt till hjärtat. 
 
Jag fann henne __nsam; jag sade i__genting, och hon såg på mig. 
 
Och jag såg ej mera den älsk__iga __könheten hos henne, ej den 
 
gnist__ande anden, allt detta var som b__rta ur mina ögon. En långt 
 
härligare bli__k fängslade mig, en blick full av det innerli__aste 
 
deltaga__de, den ömmaste med__änsla. Varför fick jag ej kasta 
 
mig för he__nes fötter? Varför fick jag ej besv__ra denna blick med  
 
tusen ky__sar vid hennes bröst? Hon tog sin tillfl__kt till klaveret 
 
och andades med lj__v, låg röst harmoniska t__ner till sitt spel. 

Ur ”Den unge Werthers lidanden” av J.W.  von Goethe (Bokförlaget Bra Böcker, 1977) 

  Skriv dit bokstäver som saknas i texten 
 



9. Planering i  
skrivandet 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

  Skriv ett vykort – Nils Holgerssons resa 
    Du har flugit till Skåne och skriver nu till en kamrat. Berätta  
    om vad Du upplevt, vad Du gör nu och vad Du planerar att 
    göra sedan. Berätta om Nils Holgersson. Skriv namn & adress. 



10. Problemlösning  
& skrivandet 

Dyspraxi & Dysortografi - Skrivning 

© Björn Adler  

Rita Dig ut  
ur en labyrinten 



1. Tal och siffror 

Dyskalkyli & Matematik 

 
Det finns tio unika siffror 

•Skriva tal med siffror 
•Skriva tal med bokstäver 
•Arbeta med jämna tal, ojämna tal 
•Arbete med tal i positionssystemet 
•Kombinera samma siffror till olika tal: 12345 
•Rangordna tal utifrån värde/storlek 
 10101010       10101101       10101011       10110101 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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2. Talbegrepp 

Dyskalkyli & Matematik 

Numerositet är central i matematiken 
 
 
 
OBS! Öva även utan siffror 

mindre än   < 
lika med      = 
större än     > 

110               101 696               969 123               132 

   8         7  9         6 21       12  53       53 
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2. Talbegrepp 

Dyskalkyli & Matematik 

 
 
 
               OBS! Öva även utan siffror 

mindre än   < 
lika med      = 
större än     > 

Adam är längre än Calle men kortare än Erik 
Bertil är längre än Adam  
David är kortare än Calle 
Erik är längre än Bertil 
 
Vem är näst längst? 
Vem är kortast? 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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3. Antalsuppfattning 

Dyskalkyli & Matematik 

Göra eget talsystem 

0 = 
1 = 
2 =  
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 =  
20 = 
50 = 

100 = 
200 = 
700 = 

Hur skriver man 759? 
Hur skriver man 925? 

© Björn Adler  www.kognitivtcentrum.se   
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4. Schema för tal 

Dyskalkyli & Matematik 

Konstruera tallinjer 

tallinjer med udda tal 1  3  5  7  9 ... 
tallinjer med jämna tal 2  4  6  8 ... 
tallinjer med intervall 5 dvs 0  5  10  15  20  25 ... 
tallinjer med intervall 10 dvs 0  10  20  30  40 ... 
tallinjer med intervall 25 dvs 0  25  50  75  100 ... 
tallinjer med intervall 100 dvs 0  100  200  300 ... 
tallinjer med intervall 500 dvs 0  500  1000  1500 ... 
tallinjer med intervall 1000 dvs 0  1000  2000 ... 
tallinjer med decimaltal dvs 0,1  0,2  0,3  0,4 ...  
tallinjer med negativa tal dvs –1  –2  –3  –4 ... 
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4. Schema för tal 

Dyskalkyli & Matematik 

Komplettera tallinjer 

 0          7                     21                  35  

 0                                  9                                          21 
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5. Arbetsminne &  
Uppmärksamhet 

Dyskalkyli & Matematik 

Räkna olika 
geometriska 
former 
 
Räkna former 
var för sig 
 
Sätta olika 
symboler i 
figurerna 
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Dyskalkyli & Matematik 

Koda symboler utifrån speciellt schema 
Din uppgift blir här att rita symboler. Följande regler gäller: 
1. Om denna symbol         kommer först så sätter Du  
 

    i den tomma rutan efter. 
2. Om denna symbol         kommer först så sätter Du 
    i den tomma rutan efter. 
3. Om denna symbol         kommer först så sätter Du 
    i den tomma rutan efter. 
4. Om denna symbol         kommer först så sätter Du 
    i den tomma rutan efter. 
 

Rad 1 

Rad 2 

Rad 3 
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6. Perception  

Dyskalkyli & Matematik 

Kopiera grundläggande former 
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6. Perception  

Dyskalkyli & Matematik 

Finn lika mönster 
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7. Spatial förmåga  

Dyskalkyli & Matematik 

Föreställ och beskriv (dit – tillbaka)  
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7. Spatial förmåga  

Dyskalkyli & Matematik 

Utvikning av figurer  Siffrornas placeringar? 
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Planera ett rum  

Dyskalkyli & Matematik 

Planera utifrån kravspecifikation  Rita! 

•Sovrummet ska vara 15 kvm 
•Det ska finnas plats för en säng som är 120 cm bred 
•Det ska finnas minst tre garderober 
•Det ska finnas skrivbord och stol 
•Det ska finnas en fåtölj 
•Det ska finnas dator  
•Det ska finnas TV och stereo 
•Det ska finnas en stor bokhylla 
•Rummet ska gränsa till en hall 
•Rummet ska ha minst ett fönster 
•Belysning i form av sänglampa och taklampa  
•Skrivbordslampa 
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8. Planeringsförmåga  

Dyskalkyli & Matematik 

Planera och genomför flera uppgifter 

Börja med att skriva ner bokstaven  
A på ett papper. Fortsätt därefter 

med att skriva ner var tredje  
bokstav fram till 
bokstaven Ö. 

Räkna på vilken bokstav i  
ordningen 

i alfabetet som; 
B är 
F är 
K är 
O är 
S är 

Sortera korten i kortleken efter  
valör. Sortera från högsta tal  

till lägsta kort. 
Äss är här ett (1) 
Knekt är elva (11) 
Dam är tolv (12) 

Kung är tretton (13) 

I II 

III 
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9. Tidsuppfattning  

Dyskalkyli & Matematik 

Sätt visare på klockan och ställ angiven tid 

   14.50 9.35 
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Tid och rimlighet  

Dyskalkyli & Matematik 

 Vad är rimligt? Vad är vanligt? 

Hur lång tid är det rimligt att 
det tar att gå en kilometer? 
 
Hur långt är det rimligt att 
hinna cykla på en timme? 
 
Hur lång tid är det rimligt att 
det tar att stänga och låsa en 
dörr? 
 
 

Hur lång tid är det rimligt att 
det tar att koka ett ägg? 
 

1 minut          10 minuter          90 minuter 
 
 
7 mil              100 kilometer       1 mil 
 
 
3 minuter      30 sekunder        10 minuter 
 
 
 

7 minuter     70 sekunder       70 minuter 
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10. Problemlösning  

Dyskalkyli & Matematik 

Du har två timglas: det ena på fem minuter och  
det andra på tre. Är det möjligt att med hjälp av  
dessa två timglas mäta sig fram till sju minuter? 
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10. Problemlösning  

Dyskalkyli & Matematik 

Flytta endast en tändsticka och få räkne- 
operationen att gå jämnt ut 

© Björn Adler  www.logik.nu  

http://www.logik.nu/�


Dyskalkyli & Matematik 
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Grupparbete 
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Lindra 

Kompensera 

Reducera 

Vad öva? 

Hjälpmedel 

Samtal, segerbok 

Arbeta fram startidéer 

Komplicerat Lärande 
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En bra skola 
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En bra skola kännetecknas av: 
 
•Tror på & skapar en  
positiv känsla om dyslexi,  
dyskalkyli, dysgrafi & dysortografi 
 
•Placerar individerna i grupper 
även utifrån begåvning/möjligheter  
och inte bara utifrån svårigheter 
 
•Har ett lärosätt som känne- 
tecknas av mångfald (multi) 
 
•Tror att eleverna kan lyckas 
och har höga förväntningar 
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En bra skola vet och tar hänsyn 
till att: 
 
•Minst hälften av alla elever 
som uppfattas som svaga är  
inte detta! 
 
•Minst häften av alla elever  
med inlärningssvårigheter 
har problem med sin  
uppmärksamhet & koncentration 
 
•Många med inlärnings- 
svårigheter har problem 
med sitt arbetsminne 
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En bra skola 
 
Tar hänsyn till elevers 
svårigheter men tror  
samtidigt på att dessa  
elever också har stora  
förmågor. 
 
En bra skola har fokus på att 
alla elever ska vinna segrar. 
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Tack för fina dagar 
     tillsammans! 
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