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Introduktion 

Detta arbete är resultatet av en analys gjord i den föregående utgången, som var avsedd att 

identifiera en översikt över tillstånd och förekomst av fall av SpLD i Italien, Sverige, Portugal, 

Polen och Bulgarien. Vid denna punkt framkommer behovet av att bygga ett verktyg som lärare 

kan använda för att känna igen och särskilt hantera fallen av SpLD i de klasser där de arbetar. 

Strukturen för detta instrument kommer att delas upp i tre huvuddelar: den första ger en snabb 

och praktiskt verktyg för att hjälpa läraren att känna igen alla fall av SpLD i sin klass; den andra 

delen, och också senare presenterar verktyg som läraren kan använda för att göra interventionen 

lämplig för eleven; den tredje delen kommer att presentera de inkluderingsstrategier som en 

lärare kan använda i klassrummet, genom spel och aktiviteter. Förhållandet mellan lärare och 

elev är faktiskt grunden för skoldynamiken och det är just i denna rapport att läraren ofta 

behöver adekvata och konkreta verktyg för relationen; den tredje delen, slutligen, föreslår 

integreringsverktyg som ska användas med hela klassgruppen med hjälp av strategier som 

samarbetslärandet. Det slutliga syftet med denna inkluderingsplan som vi presenterar är därför 

att ge läraren ett tekniskt fält och ett verktyg som kan göra det möjligt för hen att hantera SpLD 

förhållandet i klassen med förtroende och enkelhet.  
 

 

  



                                                                              
 

 

1. Hur känner jag igen en SpLD?   

Specific Learning Difficulty (SpLD) är utbredd i alla länder. Svårigheterna är olika: 

Dyslexi, dysgrafi, dyscalculia, dyslalia, dysorthography, ADHD (Attention Deficit 

Hyperaktivitetsstörning)  

 

Barnet eller den unga med inlärningssvårigheter har ofta några av följande egenskaper:  

• Hyperaktivitet;  

• Psykomotoriska problem;  

• Emotionell instabilitet;  

• Allmänna orienteringsproblem; 

• Uppmärksamhetsstörning;  

• Impulsivitet;  

• Minnes- eller resonationsstörningar;  

• Svårigheter i hörsel och tal.  

 

Signaler för att förstå om det finns fall av SpLD i ditt klassrum.  

• Bättre förmåga att förklara saken muntligt men inte skriva.  

• Svårigheter med matematik, matematiksspråk, matematikbegrepp.  

• Svårigheter med finmotorik och fysisk koordination.  

• Svårigheter med enkel beräkning  

• Bättre förmåga att lära med visuella saker än muntligt presenteras  

• Uppmärksamhetssvårigheter  

• Svårigheter att upprätthålla fokus i ett visst ämne  

• Impulsivitet  



                                                                              
 

 

• Svårighet att förstå vad som sägs  

• Svårigheter att memorera viss information  

• Felfrekvens av felläsning 

• Förvirring med liknande bokstäver eller siffror (omvänd eller fel ordning)  

• Omvänd eller utelämna bokstäver, ord eller fraser när du skriver  

• Stava samma ord på ett annorlunda sätt  

• Svårighet att använda siffror  

• Svårighet att komma ihåg adress  

• Förvirring höger och vänster, upp och ner  

 

Bedömning av inlärningssvårigheter bör göras så tidigt som möjligt och bör genomföras av ett 

tvärvetenskapligt team för att säkerställa en övergripande bedömning av studenten. Familjen 

kommer alltid att vara en nyckelpartner från bedömning till åtgärder i och utanför skolan 1 

 

1 The Manual for ICT Teachers, TI4PES project, p. 3  



                                                                              
 

 

2. Interventionsstrategier för SpLD   

Det finns inte ett unikt sätt att hantera SpLD, särskilt för att alla fall är subjektiva, varje elev 

är annorlunda, och varje situation måste förstås som unik. Trots detta finns det verkligen 

interventionsstrategier såsom råd och god praxis som kan användas i klassrummet under 

datalektioner. I klassrummet, i samspelet med eleverna: 

• Det rekommenderas inte användning av tavlan, men om det är absolut 

nödvändigt, se till att alla har kopierat innan man tar bort skrift på tavlan;  

• belysa inte de disgrafiska elevernas misstag  

• Att låta barn spela in lektioner  

• Använd kartor och diagram för att visa förklaringar  

• att påminna barn med SpLD att de bara behöver mer på längre tid, men de 

behöver inte bli straffade av detta skäl  

• att uppmuntra tillfällen att prata om sin egen mångfald 

 

Det är mycket viktigt att upplysa om IKT-området och datorns betydelse; uppmuntra 

eleverna att använda datorn (automatisk korrigering), inte bara för lektioner i klassen även 

för hemläxorna.  

 

Vissa förslag kan vara till stor hjälp för rätt användning av datorn:  

• att följa texten med bilder, diagram, tabeller, men på ett linjärt sätt, utan trängsel 

i sidorna,  använd gärna om möjligt stora bokstäverna. 

• Det är bättre (lättläst) att inte använda rättfärdiga justeringar ofta 

• Se till att dokumenthuvudets teckensnittslinjerna är tillräckligt stora för att 

använda fetstil  



                                                                              
 

 

• använd olika färger 
 

Instruktioner för att förbereda Powerpoint sidor 

1. Använd speciella teckensnitt, Till exempel: Öppna dyslexi teckensnitt 

https://www.opendyslexic.org/ 

2. Om det finns olika kategorier i en bild ska du visa kategorititeln i olika färger 

3. Olika färger och olika bakgrundsfärger kan användas för att underlätta visningen 

transport  

4. Använd alltid basfärger (röd, gul, grön, blå, etc.)  

5. Kontrast är viktigt med bakgrundsfärg och teckensnittsfärg (t.ex. mörkt teckensnitt i 

ljus baksida jord) 

 6. Låt meningar sluta med punkten (.)  

7. Använd ikoner och texter effektivt. Om ikoner visas senare i innehållet bör det vara 

samma ikon för samma ämne  

8. Använd inte mycket text i bilder (inkludera gärna enkla, läsbara texter) 

9. Behåll samma ikon om vi fortsätter ämnet (genom hela ämnet)  

10. När du ändrar ämnet ändrar du färg och stilar på bilder så att de lätt kan förstås  

11. Den första bilden ska vara en sammanfattning eller en tankekarta över hela innehållet 

(inklusive ikoner och / eller färger). Samma färg/ ikoner ska användas för motsvarande 

bilder  

12. Titel och information på en bild är OK  

13. Gör läsbart innehåll. Förklara i enkla termer.  

14. Bättre att hålla färger för att skilja innehållet  

15. Både titel och text som ska skickas in i rad. (Inte mitt eller höger)  

16. Viktiga termer på bilderna kan vara djärva  

https://www.opendyslexic.org/


                                                                              
 

 

17. Om det finns olika meningar som börjar med frågor eller nyckelord i bilden, förbered 

dig frågeformuläret /nyckelorden i olika färger  

18. Om vi vill lägga till ett projekt /Erasmus-logotyp, lägg till det i sidfoten och mycket 

liten i storlek  

19. Ha alltid texten på vänster sida och bilder på höger sida  

20. Medan du förklarar en process, inkludera maximalt 2-3 steg per bild  

21. Slides kan förberedas i gradvis färgutveckling inom ett ämne (till exempel: ljusgrön 

till mörk Grön)  

22. Ett nytt ämne kan ha olika färger  

23. Gradvis framsteg med färggradient kan användas i valfri bild (för att visa framsteg)  

24. Start- och stopp parenteser kan ha samma färg  

25. Håll olika logiska förhållanden i olika färger  

26. Presentera i enkla meningar 

3. Inklusionsstrategier för SpLD 

Lärande genom samarbete (Cooperative Learning) är en metod som aktiverar samarbete i syfte 

att förbättra inlärningsprocess och sociala färdigheter som ledarskap samt utveckla olika 

rollernas beroende i en samarbetsvillig och ansvarsfull anda. Därför nämns det särskilt eftersom 

det öppnar stor möjlighet till framgång för alla, oavsett de personliga villkoren för de enskilda 

medlemmarna i gruppen, och utan konkurrens.  

 

Teorierna från Cooperative Learning-metodiken härstammar är kopplade till två delar av 

psykologisk-social form:  



                                                                              
 

 

o Kognitiv utveckling, som hävdar att den information som lärs genom erfarenhet påverkar 

kognitiva strukturer som finns, modifierar och anpassar dem till de nya systemen (Piaget). 

Elever som arbetar i grupper tenderar att lösa problem på ett mer avgörande sätt än i 

individuell hantering. (Vygotsky)  

o Social utveckling, arbeta i en grupp bidrar till det ömsesidiga beroendet mellan 

medlemmar så att förändringen för en av dem innebär förändringen också för de andra; 

Dessutom kan inre motiv från en av företrädarna också positivt involvera resten av 

gruppen.  

En giltig Cooperative Learning-aktivitet är strukturerad på olika punkter och består därför av 

en serie av faser som måste följas så att aktiviteten är effektiv. 

Aktivitet för kooperativt lärande: 

1. Introduktion  

2. Kognitiva mål  

3. Sociala mål  

4. Platser och material  

5. Tid  

6. Aktiviteten i följd  

7. Arbetsfaser  

8. Läge för tilldelning av roller 

9. Roller  

10. Läge för granskning och verifiering  

11. Utvärdering av lärande 

 



                                                                              
 

 

3.1 Förslag till aktiviteter för kooperativ lärande 

Som vi nämnde tidigare, Cooperative Learning är en mycket bra åtgärdsstrategi för inkludering. 

Av denna anledning presenteras i denna del av dokumentet några exempel på aktiviteter. Dessa 

är metoder som läraren kan använda för att leda en lektion i klassrummet. Det är alltid viktigt 

att komma ihåg att varje aktivitet ska följa schemat som du hittar i stycket nummer 3. På detta 

sätt kommer aktiviteten att vara mer enkel, funktionell och användbar för lärare och naturligtvis 

för hela klassrummet och för den enskilda studenten. 

 

3.1.1 Thinking and Sharing 
 

Utbildningsmål: Varje elev upplever att vara ansvarig för resten av gruppen och säkerställa 

maximal diskussion inom en grupp om informationen om ett ämne.  

Syftet med aktiviteten: Att dela tankar, känslor i relationen 1 till 1 och i den stora gruppen.  

Uppförande: Det första steget är att introducera ämnet för eleverna som måste tänka på det för 

några minuter. I par med en partner måste eleverna diskutera var och en personens åsikter om 

ämnet i några minuter till. Det sista steget är att låta varje par dela med den stora gruppen sina 

slutsatser om ämnet. 

 

3.1.2 Studenter blir lärare  

Utbildningsmål: Att vara säker på offentligt talande.  

Syftet med aktiviteten: Eleverna får kunskap om ett ämne och sedan undervisar de för 

gruppen. 

Uppförande: Studenterna är indelades i grupper; varje grupp tilldelades ett segment av 

information. De ska undersöka, behärska och lära ut sin information till gruppen. Detta kan 

användas som ett kort eller lång uppdrag. 

 

3.1.3. Snabbrecensioner  
 



                                                                              
 

 

Utbildningsmål: Att interagera med tidigare lärt material.  

Syftet med aktiviteten: Skapa relation med andra elever genom använda diskussionen om ett 

ämne för granskningsinformation.  

Uppförande: Läraren ställer en fråga till eleverna. Frågan måste diskuteras kort av ett par 

studenter. Efter fyra/ fem minuter ber läraren att byta partner och prata igen om ämnet. Efter 

några av dessa förändringar återkallar läraren uppmärksamheten och får feedback från deras 

diskussion. Detta kan vara en isbrytare eller en granskning innan en bedömning. 

 

 

3.2. Förslag om samarbetsinlärningsspel  

Cooperative Learning-aktiviteterna är inte det enda möjliga sättet att skapa en bra miljö för 

SpLD-studenterna. I själva verket är det möjligt att utveckla ett bra samarbetssätt, eftersom det 

är en fördel för studentens kapacitet att lära sig, genom samarbetskompetenser också, inom 

klassrum med de andra eleverna. Därför kan spelen vara en bra tilläggsstrategi som placeras i 

den dynamiken av skolans innehåll, utöver de normala inlärningsaktiviteterna. Cooperative 

Learning Games hjälper till att definiera en strategi för att hitta lösningar på problem och att 

tillämpa dem kollektivt. 

 

3.2.1. Spel med gester 

Studenterna är ordnade i cirkel. Den första börjar med en konstig gest, som också kan följas av 

ett ljud. Den andra måste upprepa gestens första gest och göra sin egen gest osv.  

 

3.2.2. Magisk cirkel  

Spelarna står i cirkel och håller sina händer. Två spelare har i sina händer en cirkel, det måste 

passera genom den mänskliga cirkeln, och cirkeln får aldrig brytas upp. Spelet slutar när alla 

personer i den mänskliga cirkeln sätter cirkeln genom mänskliga cirkeln. När den mänskliga 

cirkeln går sönder börjar spelet om från första personen.  

 



                                                                              
 

 

3.2.3. Mysteriets spel  

I början av spelet kommer deltagarna att delas upp sig i små grupper och varje grupp kommer 

att ha ett hantverk som identifieras med ett ljud eller ett brus. Spelet kommer att göras med 

ögonen stängda eller täckta och varje medlem i varje grupp kommer att hitta andra i gruppen 

med bara öron ljud eller brus. 
 

 

 
Slutsats   
 

Sammanfattningsvis syftar detta dokument till att vara ett verktyg för lärare att hantera det svåra 

området för inkluderande studier, i ett klassrum med SpLD-studenter.  

 

De spåren som rapporteras i de olika kapitlen är guider som lärare kan följa.  

Som ni kan se är de inte strikta indikationer, läraren är verkligen fri att prova och uppfinna nya 

aktiviteter och nya spel, som kommer att finnas tillgängliga för klassrummet, det kommer alltid 

att bero på gruppmedlemmens behov.  

Varje elev är olika, varje gruppmedlem har olika behov och olika kompetenser, av denna 

anledning är lärarens förmåga viktigt att fastställa i vilka termer som modulerar förslag om 

kooperativt lärande i klassrummet.  

En annan viktig aspekt är förslagsfördelningen mellan aktiviteter och spel.  

De första är lättare att använda som inlärningsverktyg, eftersom skolans innehåll kan utvecklas 

i aktiviteterna, som argument för studieplanen.  

Istället kan spelen utvecklas både som verktyg för samarbete för gruppen, också som paus under 

studiemomenten; och för integration i kooperativa aktiviteter; på detta sätt kan 

inlärningsprocessen vara fruktbar och trevlig.  

Förhållandet med de andra i klassrummet är i detta fall grundläggande. Vi hoppas att detta 

verktyg kan vara ett giltigt stöd för lärare som vill integrera elever i klassrummet genom 

samarbetsaktiviteter. 

 



 

 

 


