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1. Betydelsen av medvetenheten om SpLD inom 
yrkesutbildning (CEIPES, AEVA) 

 

Inlärningssvårigheter är neurologiska processproblem. Dessa bearbetningsproblem 

kan störa grundläggande färdigheter som läsning, skrivning och matematik. De kan 

också störa kompetens på högre nivå som organisation, tidsplanering, abstrakt 

resonemang, långt eller kortvarigt minne och uppmärksamhet. Det är viktigt att inse 

att inlärningssvårigheter kan påverka individens liv såväl som relationer med familj, 

vänner och arbetsplatsen. 

 

Barnet eller den unga med inlärningssvårigheter har ofta något av följande 

egenskaper: 

• Hyperaktivitet; 

• Psykomotoriska problem; 

• Emotionell instabilitet; 

• Allmänna orienteringsproblem; 

• Uppmärksamhetsstörning; 

• Impulsivitet; 

• Minnes- eller resonationsstörningar; 

• Svårigheter i hörsel och tal 

Inte alla barn med inlärningssvårigheter upplever samma svårigheter.De vanligaste 

typerna av inlärningssvårigheter är således: 

 

• Dyslexi: kännetecknas av International Dyslexia Association (2003, citerat av Teles, 

2009), på grund av svårigheter i korrekthet och/ eller flytande läsning av ord och 

lågläsning och stavningskompetens. 

 

Dessa svårigheter beror vanligtvis på ett underskott i den fonologiska komponenten i 

språk. För det andra kan det finnas svårigheter i läsförståelse, minskat läsupplevelse 

som kan hindra utvecklingen av ordförråd och allmänhet kunskap. 

 

• Dysgrafi: definieras av den portugisiska sammanslutningen av människor med 
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specifika inlärningssvårigheter(2016) som en skrivförändring som påverkar den i form 

eller mening, om av den funktionella typen. Störning i den motoriska komponenten i 

handlingen, orsakar muskelkomprimering och trötthet, vilket i sin tur är ansvarig för 

dålig handskrift, med dåligt differentierade, dåligt gjorda och dåligt proportionerade 

bokstäver. 

 

• Dyskalkyli är en neurologisk störning som väsentligen påverkar förståelsen och 

användning av siffror. 

 

• Dyslalia är en störning som påverkar tal, kännetecknad av svårigheter att artikulera 

ord. 

 

• Dysorthografi: definieras som ”... uppsättningen av skrivfel som påverkar ordet men 

inte dess flöde eller stavning ”(Garcia Vidal, 1989, citerat av Torres & Fernández, 

2001, s.76). Det är relaterat till förmågan att överföra den talade eller skriftliga 

språkkoden korrekt. 

 

• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheten att uppmärksamma, 

hyperaktivitet och impulsivitet. 

 

Bedömning av inlärningssvårigheter bör göras så tidigt som möjligt och bör ledas av 

ett tvärvetenskapligt team för att säkerställa en övergripande bedömning av 

studerande. Familjen kommer alltid att vara en viktig partner från bedömning till 

ingripande i och utanför skolan. Insatsen bör utföras på grundval av en tidigare 

utformad åtgärdsprogram för att tillgodose utbildningsbehovet på nivån för läsning, 

skrivning och/ eller beräkning av varje student. Metoder och strategier som ska 

tillämpas bör anpassas till barnets profil. 

 

Förutsättningarna relaterade till funktionerna att läsa, skriva, uttryck, förståelse, 

beräkning kan utarbetas efter behoven hos var och en. Förutom dessa psyko-

pedagogiska kompetenser är det också viktigt att ingripa i det socio-affektiva 
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(motivation, självkänsla), beteende (uppmärksamhet /koncentration, uthållighet i 

uppgiften, arbetshastighet) och att arbeta med tekniker och studiemetoder. 

 

 

Den inkluderande skolan syftar till att säkerställa att alla elever, oavsett deras fysiska 

eller intellektuella egenskaper, har tillgång till skolan. Skolan, som en personlig och 

social utbildningsorganisation, kan ge studenter med speciella utbildningsbehov, som 

inte kan eller har svårt att genomföra obligatorisk utbildning (upp till 18 år), 

yrkesutbildning / yrkeskurser för att hjälpa dem i övergången till ett aktivt liv. 

 

Med dec. Lag nr. 3/2008 (specialpedagogik) och senare med dec.-lag Nr 54/2018 

(inkluderande utbildning), skolan, förutom flexibel läroplan, kräver direktörer, lärare 

och tekniker som är inblandade, en diversifiering av aktiviteter/ strategier som kan 

möta alla studenter och därmed främja större utbildningsframgång. 

 

De professionella kurserna är avsedda för studenter som slutför det nionde året av 

skolgång eller motsvarande utbildning, som väljer ett mer praktiskt 

undervisningssystem, med utbildning inriktad på deras direkta integration på 

arbetsmarknaden. 

 

Från erfarenheten av Yrkesskolan i Aveiro, i allmänhet, kan vi överväga att lärare, 

tekniker och andra partners som interagerar med denna undervisning-lärande 

modalitet anser att de professionella kurserna är fördelaktiga för studenter med 

special utbildningsbehov, främst för sin praktiska utbildning, med tanke på att de 

tillåter en bättre insättning på arbetsmarknaden. Men det verkar också vara enighet 

beträffande svårigheterna som alla upplever för det professionella införandet, på 

arbetsmarknaden, av studenter med särskilda utbildningsbehov. 

 

Det finns några studier som förstärker denna idé om svårigheter, till och med 

ifrågasätter om införandet av dessa studenter i yrkesutbildningar ger dem en större 

autonomi vid förvärv av kompetenser. 



7 

   

    

 

En sak verkar säker: lärandet av dessa elever kommer att vara mer effektivt med 

samarbete mellan alla som är involverade i undervisningsprocessen, nämligen 

klasslärare, tekniker, föräldrar/ vårdnadshavare, externa enheter (nämligen företag 

som ordnar praktikplatser) och idén att Specialpedagog är den enda ansvariga för 

utbildning och integration av eleven med särskilda utbildningsbehov bör avvisas. 

 

 
 

Referenser: 
 

- Disgrafia. http://www.appdae.net/disgrafia.htm.  
- Decreto-Lei no 3/2008 of 7 January, Diario de Republica, 1 serie No 4.  
- Decreto-Lei no 54/2018 of 6 July, Diario de Republica, 1 serie – No 129. 

 
- Teles, P. (2009). Dislexia: Método Fonomímico - Abecedário e Silabário. 

Lisboa: Distema. 

- Torres, R. M. R. & Fernández, P. (2001). Dislexia, Disortografia e 

Disgrafia. Amadora: McGraw-Hill. 

- https://Idamerica.org/types-of-learning-disabilities  

-https://www.ativosaude.com/saude-mental/dificuldades-de-aprendizagem-o-

que-sao-e-tipos-mais-comuns/ 
 

- https://www.somospar.com.br/dificuldade-de-aprendizagem/  
- https://www.centrosei.pt/areas-de-intervencao/dificuldades-de-aprendizagem/  
- http://www.appdae.net/o_que_sao_dif_apren.htm 

 
 
 
 
 
 

2. Betydelsen av att känna SpLD inom IKT Utbildning 
(HYTTON) 

 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har mycket att erbjuda för dem som 

har Special Learning Difficulties (SpLD), särskilt när det gäller att skriva och/ eller läsa, 

som är inte uppenbart på andra områden av deras kapacitet. IKT kan användas för att 

hjälpa människor med inlärningssvårigheter som dyslexi genom att ge stöd för att 

skriva och läsa och ge möjligheter att förstärka och öva färdigheter. 

 

Studenter med inlärningssvårigheter har en skillnad mellan deras förmåga och 
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föreställning inom ett eller flera av följande områden: läsning, skrivning, organisering 

och sekventiella problem, analys och syntes, språkförvärv, matematik, och 

resonemang och lyssnande. Många av dessa kan vara viktiga för att lära sig / förstå 

IKT-tekniker eller programmering. 

Många personer med svårigheter för t.ex. dyslexi, upplever att de har problem med 

mekanik för att skriva som kan göra dem långsamma och motvilliga författare. 

Ansträngningen krävs kommer ofta att distrahera dem från att tänka på innehållet i 

arbetet och slutkontrollen blir svårare om deras skrivning är svår att läsa. Med hjälp av 

ett tangentbord och skärmen kan de ägna mer uppmärksamhet åt innehållet och 

stavningen i deras skrivande. 

 

IKT och SpLD 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) erbjuder en stor potential att stödja 

livslångt lärande för alla grupper av studenter, inklusive de som har lärande 

funktionshinder. Tillämpningen av IKT bör öka oberoende, integration och lika 

möjligheter för personer med SpLD och därmed underlätta deras integration i 

samhället som värdeful, respekterade och bidragande medlemmar (UNESCO IITE, 

2006). 

 

När vi börjar IKT-utbildning är det viktigt att ha en tydlig uppfattning om användarens 

behov/ krav och förståelse för hur IKT-verktyg kan hjälpa. Detta är för att säkerställa 

att utrustningen och/ eller den valda programvaran är lämplig och kan användas. En 

fullständig ordbehandlare passar kanske inte för ett litet barn som bara lär sig att 

skriva. En student som studerar vid universitetet behöver ett anpassat system för sin 

egen arbete. Stöd och utbildning under en försöksperiod kan behövas för att 

fullständigt utvärdera lämplighet för den valda utrustningen eller plattformen. 

 

Det finns många typer av teknik (utbildningsprogramvara och hårdvara) tillgängliga för 

elever med inlärningssvårigheter. På grund av överflödet av sådan teknik, det är ofta 

svårt att bestämma vad de ska använda med dessa elever. När du väljer programvara 

eller hårdvara, det finns vissa problem som måste beaktas. De SETT-modellen 

utvecklad av Joy Zabala fokuserar på fyra kritiska områden: 
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- Elev 

- Miljö 

- Uppgifter 

-Verktyg 

 

Elev 

När man matchar teknik och elever är det avgörande att processen ska vara 

elevdriven snarare än teknikdriven. Det initiala fokuset bör vara på elevens behov och 

syftet med att använda IKT snarare än själva tekniken. 

 

Miljö 

Tänk på de många miljöer där eleven kommer att använda IKT, liksom hur 

användningen av IKT kommer att rymmas i dessa miljöer. Tänk också på vilket stöd 

som är tillgängligt för eleven i de olika miljöerna. 

 

Uppgifter 

Det är också viktigt att ta hänsyn och behålla läroplanskrav och instruktionsuppgifter i 

sinne. Undersök noggrant vad som faktiskt lärs ut och vilka uppgifter är förväntas av 

eleverna att utföra för att avgöra var IKT bäst kan användas för att stödja inlärning. 

 

 

Verktyg 

Efter att ha övervägt vem som ska använda tekniken, där den kommer att användas 

och vad det kommer att användas för, bör nästa steg då vara att titta på det tillgängliga 

verktyg. Verktyg avser inte bara själva tekniken utan också strategier för att använda 

teknologi. Genom att först titta på eleven, miljön och uppgifterna kan laget ta sedan ett 

informerat beslut när du väljer teknik.  

 

Data bör samlas in i dessa fyra områden av ett team av relevanta personer som är 

involverade i elevens utbildning (t.ex. specialpedagog, stödpersonal, vanliga lärare, 

elev, föräldrar, klassrumsassistenter och alla andra utbildnings- eller närstående 
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tjänsteleverantörer). 

 

Specifika frågor när vi använder IKT som ett medium för att lära oss IKT 

IKT i allmänhet är ett stort ämne. Det finns många områden som kan väljas för 

elevernas intresse och kapacitet. Det finns paket eller applikationer som en kan lära 

sig av en normal steg-för-steg inlärningsprocess. Programmering kan vara lite mer 

omfattande, detaljerad och logisk. Det första problemet kan vara hur människor med 

SpLD kan lära sig IKT-ämnen medan de har svårigheter att lära sig nya terminologier 

och hantera strukturer och logik. 

 

Det finns vissa skillnader mellan programmeringsspråk och neutrala språk. 

Programmering är ett formellt språk. Detta innebär att strikta regler gäller för dem. 

Maskin förstår bara sitt eget språk och det kan orsaka oklarheter i kodningen. Vad 

man måste tänka på här är hur man gör lära sig programmeringsspråk enkelt med de 

begränsade kodningsreglerna för människor med inlärningssvårigheter. 

 

Det finns många programmeringsspråk, t.ex. funktionella programmeringsspråk och 

tvingande programmeringsspråk. Funktionella  programmeringsspråk har kort ord. I 

den nödvändiga programmeringen, som Java, är det möjligt att definiera länge 

variabler på grund av tillgängligheten för flera bibliotek och klasser. Dessa skillnader 

mellan språk kan väcka oro: om de kan lära sig och programmera i alla 

programmeringsspråk, eller bara en viss typ av programmering. 

 

Programmeringsspråkens miljöer är också olika. De har olika färginställningar och 

typsnitt. Vissa av dem har en visuell redaktör, medan andra har bara text. Olika 

riktningar mellan att skriva kod, som är framåt och felsökningsanvisningar som är 

bakåt. Detta är återigen en oro om detta kommer göra programmering lättare eller 

svårare för personer med SpLD? 

 

Hjälptekniker (Assistive Technologies - AT) är viktiga faktorer för att anpassa 

klassrummet för elever med inlärningssvårigheter. En hjälpteknologi definieras som 
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vilken som helst föremål, utrustning, produkt eller system, oavsett om de förvärvas 

kommersiellt hyllan, modifierad eller anpassad som kan användas för att direkt bistå, 

underhålla eller förbättra funktionsförmågan hos individer med inlärningssvårigheter 

(individer med handikappslärningslagen (IDEA) 2004, kapitel 33, avsnitt 1401 (25) 

USA). 

 

Anpassningar och ändringar kan göras till standarddatorn och programvaran för att ge 

ytterligare stöd om detta krävs. 

 
Referenser: 
 

- Bailly, G., Benoît, C., Sawallis, T.R. (2002). Talking Machines: Teorier, 

modeller och 

- konstruktioner. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. 

- Benoît, C., Pols, L. (2002). Om bedömning av syntetiskt tal. [In:] G. Bailly., C. 

- Benoît, T.R. Sawallis, Talking Machines: Teorier, modeller och design. 

Amsterdam, 

- Elsevier Science Publishers, s. 435-441. 

 

- Benoît, C., Grice, M., Hazan, V. (2006). SUS-testet: En metod för 

bedömningen 

- av text-till-tal-syntesförståelse med Semantiska oförutsägbara meningar. - 

- Talkommunikation, 18 (4): 381-392. 

- Beukelman, D. R., Yorkston, K.M., Dowden, P.A. (2005) 

Kommunikationsförstärkning: 

- En casebook för klinisk hantering. London, Taylor & Francis. 

- Zambrana, D.J., Blanco, J.J. (1999). Tecnologías de la información en la 

educación. 

- Madrid: Ediciones Anaya Multimedia S.A 

 
 
 
 
 
 



12 

   

    

 

 

3. Allmänna egenskaper hos Special Utbildningsbehov 
(APS) 

 

Begreppet specialpedagogiska behov har introducerats av Mary Warnock i ett 

dokument utarbetat för den brittiska regeringens rapport från undersökningskommittén 

för utbildning för funktionshindrade barn och ungdomar. Den hänvisade till behoven av 

barn och ungdomar som hade unika krav av olika skäl, bland dem funktionshinder. I 

dag när vi upplever grundläggande förändringar i världen special behov definieras 

snarare som en interaktion mellan de individuella egenskaperna hos elever och 

utbildningsmiljöer där de lär sig (Frederickson, Cline 2002: 26). 

 

Varje EU-medlemsland har sina egna förordningar som listar de elevgrupper som 

behöver ytterligare stöd. I Polen anges följande kriterier när det gäller special 

utbildningsbehov: 

• funktionshinder; 

• social störning; 

• risk för social störning; 

• beteende och / eller emotionell störning; 

• begåvad; 

• specifika svårigheter att lära sig; 

• SLI; 

• kronisk sjukdom; 

• kris och / eller traumatiska händelser; 

• utbildningsbrister; 

• miljömässig försummelse på grund av barns och dess familjers levnadsvillkor, sätt att 

spendera fritid och sociala interaktioner; 

• anpassningssvårigheter till följd av kulturella skillnader eller förändringar i lärande 

miljö (inklusive utländsk utbildning). 

 

För att fullt ut förstå omfattningen av svårigheter special utbildningsbehov studenter 

möter, måste man inte bara noggrant analysera läroplanen, utan också själva 
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inlärningsprocessen, kompetenser och metoder som används av lärare, klass 

hanteringstekniker och andra (som att fungera i familjen och bland kamrater). 

 

Denna strategi med flera sammanhang för att beskriva individuella utbildningsbehov är 

möjlig att implementera, särskilt med användning av ett funktionellt diagnostiskt 

verktyg som stressas av FN: s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning - CRPD (FN 2007). Det föreslog också  användning av ett 

verktyg som kallas Internationell klassificering av funktion, funktionshinder och hälsa - 

ICF) (WHO 2009) som betonar multi-dimensionell och flerperspektiv av både skäl och 

resultat av specifika beteendemässiga egenskaper av en viss person. 

 

Referenser: 
 

- Frederickson, N., Cline, T. (2002). Särskild utbildning och behov av 

mångfald: en lärobok. Buckingham & Philadelphia: Open University Press. 

- Internationell klassificering av funktionssätt, funktionshinder och hälsa (ICF): 

https://www.who.int/classifications/icf/en/ [18-01-2019] 

- Warnock-rapporten. Speciella pedagogiska behov. Rapport från kommittén 

för Undersökning om utbildning för funktionshindrade barn och unga. 

London: Hennes Majestets brevpapper. 

- FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - 

CRPD (2007) 

 

4. Specifik beskrivning av egenskaperna hos 
lärandesstörningar (baserat på senaste litteratur om 
detta ämne) 
 
4.1 Orsaker till specifika inlärningsstörningar (SpLD) (APS) 

 
 
 

Specifika inlärningsstörningar (SpLD) är några av de mest diagnostiserade 

inlärningssvårigheter. Bland orsakerna är de vanligaste förseningar eller störningar i 

kognitiv kompetensutveckling som leder till olika ingripanden. I den uppdaterade tionde 
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revisionen av Internationell statistisk klassificering av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem specifika inlärningsstörningar (SpLD) hänvisas till som specifika 

störningar i skolastisk kompetensutveckling och kodas under F-81. Inom denna 

kategori finns: specifik lässtörning (F.81.0), specifik stavningsstörning(F. 81.1), specifik 

störning av aritmetiska färdigheter (F.81.2), blandad störning av skolastisk färdigheter 

(F.81.3) och andra utvecklingsstörningar i skolastiska färdigheter (F.81.8) 

(www.who.int). 

 

Trots att många forskningar har bedrivits i olika forskningscentra där är ingen enda 

etiologi av dessa störningar är känd. Det antas att en av de avgörande faktorer i dess 

utveckling är biologiska faktorer och den mest aktuella forskningen är riktade mot dem. 

Bland dem har följande beskrivits: genetisk bakgrund (Pennington i Olson 2005; 

Demonet i wsp. 2004), förseningar i utvecklingen av nervösa system (Habib 2000) 

skador på nervsystemet (minimal hjärnskada) (Habib 2004; Demonet i wsp. 2004). 

 

Parallellt med den genomförda forskningen om etiologi för specifika 

inlärningsstörningar är utvecklingen inom pedagogisk åtgärder (skapande och 

bedömning av olika metoder). De mest använda är kognitiva funktionsträningar och 

olika sensorisk stimulering (mestadels hörseluppfattning). Men hittills har ingen av dem 

varit bekräftas som idiotsäker. Vanligtvis strax efter publicering av nyutvecklad metod 

och dess effektivitet, olika kritiska analyser skrivs och betonar bristerna i nämnda 

procedur (vanligtvis med hänvisning till dess metod), antal ämnen eller missförstånd 

av resonemang. 

 

Hittills verkar det mest exakta beteendet vara justering av metoder, former, didaktik 

och organisation av läroprocesser efter möjligheter och individuella behov av varje 

student med särskild utbildning. 

 

Referenser: 

- Demonet, J-F., Taylor, M. J., Chaix, Y. (2004). Utvecklingsdyslexi. Lansett, 363 

(9419), 1451-1460. 

- Habib, M. (2000). Den neurologiska grunden för utvecklingsdyslexi. Ett övervikt 
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och arbetshypotes. Hjärna, 123, 2373-2399. 

- Habib, M. (2004). Zaburzenia nabywania zdolności językowych i pisania: 

najnowszeosiągnięcia neurobiologii. [W:] A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.) 

Dysleksja od badańmózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, s. 185-216. 

Pennington, B.F., Olson, R. K., (2005). Genetik för dyslexi. [In:] M. J. Snowling, 

C. Hulme (red.), Läsningens vetenskap. En handbok. Blacwell Publishing Ltd., 

s. 453-472. 

 

4.1 Symtom på specifika lärandestörningar vid läsning - dyslexi 

(PARVI) 

 
Dyslexi är en kommunikativ störning. Begreppet ”dyslexi” kommer från det grekiska 

språk och betyder "svårigheter med ord" / dis-svårighet, lexia-ord /. Begreppet dyslexi 

användes först av Berlin / 1887 / och introducerades av Orton / 1937 /. Det ersatte 

termen ”blindhet för ord”. „... Dyslexi syndrom är en samling av flera symtom som 

påverkar undervisningsprocess med avseende på läsning, skrivning, rumslig 

tidorganisation. „/ Chanavoma M., 2001 /. Under diagnos och konsultation bör vi ta 

hänsyn till att dyslexi presenteras som en svårighet i: 

 

 • processen för visuell och auditiv uppfattning av information;  

• Att ta in informationen på olika nivåer: sortera ut, separera, organisera; 

 • behandling av information;  

• Kom ihåg - mestadels i kortvarigt minne, vilket förhindrar bearbetning av stimuli och 

deras lagring i det långsiktiga minnet;  

• Förmåga att reproducera informationen på språklig och motorisk nivå;  

• Personer med dyslexi har genomsnittligt och övergenomsnittet IQ;  

Försenade läsförmågor finns under de första skolåren; syn och hörsel är normala; 

dessa människor har motivation att läsa; de har också bra utbildning potential; de har 

varken fysiska funktionsnedsättningar eller känslomässiga problem kopplade med 

läsning (нямат / Pavlidis, 1999). 
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Dyslexi är genetiskt förutbestämd och ärftlig. De vanligaste dyslexi-symtomen som 

observerats är följande:  

 

• Utbyte eller blandning av fonetiskt eller grafiskt liknande tecken;  

• Läsa bokstav för bokstav eller stavelse med stavelse; 

 • Utbyta ljud eller stavelser i ett visst ord; 

• Missförståelse av texter under läsning; 

• Agrammatism när du läser korrekta texter. 

 

Dyslexi är ett tillstånd som påvisas också genom att läsa punktskrift. Beroende på 

svårigheterna kan vi sammanfatta svårigheterna i två stora grundläggande grupper. 

Den första gruppen hänvisar till oförmågan eller svårigheten att lära sig bokstäverna, 

och den andra hänvisar till svårigheterna med att läsa orden och förstå betydelse av 

texter. 

  
European Dyslexia Association ger följande definition: 
 

Detta är definitionen av European Dyslexia Association (EDA): 

”Dyslexi är en skillnad i förvärv och användning av läsning, stavning och 

skrivning färdigheter som är av neurologiskt ursprung. ” 

 

International Association of Dyslexia (IAD, 1994). Det bestämmer följande definition av 

denna inlärningssvårighet: ”Neurologiskt baserad, ofta familjerelaterad predisposition 

som påverkar språkförvärv och -behandling. Det manifesterar sig som svårigheter i 

uppfattningen och uttrycket av språk, inklusive fonologiska bearbetning av läsning, 

skrivning, stavning, handskrift och ibland även kalkyl. Dyslexi är av neurologiskt 

ursprung och är inte ett resultat av brist på motivation, sensorisk-

funktionsnedsättningar, otillräcklig undervisning eller förmågor kopplade till den sociala 

miljön.Trots att dyslexi är ett livslångt handikapp, reagerar människor med dyslexi ofta 

positivt till ett snabbt och adekvat ingripande. ” 

 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurobiologiskt ursprung. Det är 
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kännetecknas av svårigheter med exakt och / eller flytande ordigenkänning och av 

dålig stavnings- och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter beror vanligtvis på ett 

underskott i den fonologiska komponenten i språk som ofta är oväntat i förhållande till 

andra kognitiva förmågor och tillhandahållande av effektiv klassrumsinstruktion. 

Sekundära konsekvenser kan omfatta problem med läsförståelse och minskad 

läsupplevelse som kan hindra tillväxt av ordförråd och bakgrundskunskap. 

Antagen av IDA: s styrelse, 12 november 2002. Många statliga utbildningskoder, 

inklusive New Jersey, Ohio och Utah, har antagit denna definition. Läs mer om hur 

konsensus uppnåddes om denna definition: Definition Consensus Project. 

https://www.eda-info.eu/dyslexia-in-europe. 

 

Referenser 
- Berlin, R. (1887). Eine besondere Art yon Wortblindheit (Dyslexie). 

Wiesbaden:Verlag von J. F. Bergrnann, s. 453-472 

- European Dyslexia Association, https://www.eda-info.eu/what-is-dyslexia 

- International Association of Dyslexia, https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/ 

- Orton, S. (1937). Läs- och talproblem hos barn. New York: W. W. Norton.3. 

 
 
 

4.2 Symtom på specifika inlärningsstörningar skriftligt uttryck - 

dysgrafi och dysortografi (PARVI) 

 

Termen "dysgrafi” avser svårigheter att skriva. Dysgrafi (dys - störning, grafi - 

skrivning). Det är ett specifikt fel i skrivprocessen hos både barn och vuxna. 

Mycket ofta är det alla slags problem som dyker upp under skrivprocessen 

betraktas som dysgrafi. Från diagnostisk synvinkel bör följande fall inte misstas 

vara dysgrafi: 

 

- Långsam skrift; 

- Skrivande med icke enhetliga bokstäver; 

- Lat skrivning; 

- Brist på erfarenhet när du skriver; 

- Frånvaro skrivande / brist på koncentration. 

https://www.eda-info.eu/dyslexia-in-europe
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Några av ovanstående sätt att skriva kan visas i skrivandet av någon påverkas av 

dysgrafi men de är inte specifika. Specifika symtom på dysgrafi är: 

 

- spasmer i fingrarna medan du skriver; 

- blanda både mycket stora och mycket små grafiska tecken i en skriftlig text; 

- Blandning av tryckta och handskrivna bokstäver, på grund av oförmåga att lära sig 

de handskrivna bokstäver ; 

- Minskad skrivhastighet om texterna är längre; 

- Behöver ofta upprepa ord när du skriver ner dem; 

- riktning för att skriva förändringar; 

- felaktigt grepp i pennan eller pennan. 

- oförmåga att rumsligt bestämma sidans layout; 

 

 

”… Varje land bestämmer sina egna kriterier som pekar på” dysgrafi ”enligt: 

 

- vilken typ av grafiska eller symboliska element som används skriftligen på det 

relevanta språket; 

- typen av de vanligaste misstagen i skrivprocessen; 

- det talade språket, 

- påverkan på den sociokulturella funktionen hos den som har problem i det skriftliga 

talet. 

 

Dysortografi är en störning som är förknippad med brist på rätt stavning. Vanligtvis det 

kombineras med dyslexi men ibland verkar också isolerad. Dysortografi är mest på 

grund av bristande rumslig orientering (blandning av vänster och höger, upp och ner). 

Ibland är det kopplat till affektiva störningar hos barn. 

 

Referenser: 

Ценова, Ц. (2012). Основи на логопедията. София: УИ “Св. Климент Охридски ”. 
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4.3 Symtom på specifika lärandestörningar i matematik - dyskalkyl 

(APS) 

 

 

Specifik störning av aritmetiska färdigheter (kod F.81.2 i ICD-10), vanligtvis hänvisad 

till som dyskalkyli (MD) eller utvecklings dyskalkyli (DD), gäller cirka 3-6% av 

studentpopulation (Kucian & von Aster 2015). 

Vissa hävdar att symtom på dyskalkyli är ålder och utbildningsstadium relaterade. 

Andra tror att det är möjligt att särskilja underkategorier av dyskalkyli. 

 

 När det gäller ungdomar och unga vuxna är de oftast framkallade symtom är bland 

annat: 

• svårigheter i mental beräkning (även ungdomar och gymnasieelever räknar 

med fingrar, föreställda eller ritade objekt, etc.), skillnader och algoritmer, 

• svårigheter att arbeta med matematiska begrepp, såsom tid, heltal, variabler, 

etc., 

• svårigheter att arbeta i spatial (dvs. 3D) 

• svårigheter i alla uppgifter som innebär att skriva ner nummer eller manuell 

programmering av elektroniska apparater, 

• svårighet att korrekt läsa siffror, 

• svårigheter i korrekt användning av nummerlinjer och spatialrepresentation 

av siffror 

• (d.v.s. bestämning av positiva och negativa siffror på talraden, position för att 

öka och minska antalet, etc.) 

• svårigheter att jämföra numeriska värden på arabiska siffror, i motsats till 

felfri jämföra antal element i uppsättningar, 

• svårigheter att hantera vardagliga situationer, som att beräkna pengar, 

uppskatta kostnad för köp, förvirrande bussnummer, ihåg viktiga datum 
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(födelsedagar, årsdagar, etc.), spatial- och tidsorientering, beräkna den tid 

som krävs för agiven uppgift, komma ihåg och förutsäga framtida steg, tagna 

kort i kortspel,brädspel resultat etc. (Rousselle, L., Noel, M.-P., 2007; Fradkin 

2010; Plerou och co. 2013; Purohit och andra. 2008; Andres, Seron i Olivier 

2007; Kaufmann 2008; Sato och co. 2007: Thompson och co. 2004). 

 
 

Referenser: 

- Andres, M., Seron, X., Olivier, E. (2007). Contribution of hand motor circuits 

to counting. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(4), 563-576.  

- Fradkin, L. (2010). Teaching algebra and calculus to engineering fresher’s 

via Socratic Dialogue and Eulerian sequencing. Paper presented at the 

International Conference on Engineering Education ICEE, Gliwice, Poland.  

- Kaufmann L, Vogel S, Wood G, Kremser C, Schocke M, Zimmerhackl L-B, 

Koten JW. (2008). A developmental fMRI study of non-symbolic numerical 

and spatial processing. Cortex, 44:376–85.  

- Kucian, K., von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European 

Journal of Pediatrics, 174(1): 1-13.  

- Plerou, A., Vlamos, P. (2013). Algorithmic Problem Solving Using Interactive 

Virtual - Environment: A Case Study. Paper presented at the International 

Conference of Engineering Applications of Neural Networks (EANN) 2013, 

Halkidiki,Greece.  

- Purohit, S., & Margaj, S. (2008). Analysis and Detection of Dyscalculia at 

Early Age Using Computer Assisted Friendly Tests [CrAFT]. International 

Journal of Emerging - Technology and Advanced Engineering 2(12).  

- Rouselle, L., Noel, M.-P. (2007). Basic numerical skills in children with 

mathematics learning disabilities: A comparison of symbolic vs non symbolic 

numer magnitude processing. Cognition, 102(3):361-395.  

- Sato, M., Cattaneo, L., Rizzolatti, G., Gallese, V. (2007). Numbers within our 

hands: Modulation of corticospinal excitability of hand muscles during 

numerical judgment. - Journal of Cognitive Neuroscience, 19(4):684–93.  

- Thompson, J.C., Abbott, D.F., Wheaton, K.J., Syngeniotis, A., Puce, A. 
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(2004). Digit representation is more than just hand waving. Cognitive Brain 

Research, 21:412–17. 

 

 

 

 

 
4.4 Symtom på verbala och icke-verbala svårigheter (Apraxia, 

dysarthria, röststörningar och stamning och visuella-spatiala 

svårigheter) (PARVI) 

 

  
Kommunikativa störningar är indelade i två huvudgrupper: talstörningar och 

språkstörningar. 

Talhinder påverkar förverkligandet av artikulationen / talet /. Tal störningar är röst- och 

ledningsstörningar. 

Språkstörningar är inkonsekvenser i utvecklingen av talade och skriftliga språk. 

 

1. Rösttalstörningar. Röststörningar påverkar röstkvaliteten behövs för att 

forma talet. Röststörningar är: 

 

- Dysfoni - störd höjd, styrka och timbre av rösten; 

- Afonia - en fullständig brist på röst; 

- Rhynophonia - en störd luftflödescirkulation under bildning av ljud / näsaltal. 

 

2. Artikulering av talstörningar.  

Artikulationsstörning innebär att det finns en ihållande fel i artikulering av ljuden. 

Svårigheter i artikulering av ett ljud eller flera ljud från ett fonetisk grupp samt en 

felaktig artikulering av två eller flera ljud från olika fonetiska grupper. Beroende på 

en viss störning finns det ett utelämnande / substitution / förvrängning av det enda 

ljudet eller flera ljud. 
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Specifika artikulationsstörningar (Functional dislalia). Det är människor som 

har fått problem bara med artikulering förutsatt att de har normal intellektuell och 

sensorisk status och inga avvikelser i organen förknippade med tal. Artikulationsfel 

är permanenta och repetitiva. Dislaliya kan vara närvarande som ett resultat av en 

annan störning som provocerar det, till exempel intellektuellt eller sensoriskt 

underskott. I dessa fall misstagen är allvarligare och i ett större antal. 

 

Artikulationsstörningar kan vara resultatet av en utskjutande över- eller underkäft, en 

större öppning mellan övre och nedre tänder, tänder för små eller för stora, en mycket 

liten eller en mycket kort tunga, en mycket stor eller en mycket lång tunga, förkortad 

nedre gommen anslutning, förkortad övre gomanslutning, låg, platt eller hög / gotisk / 

gommen och så vidare… 

 Artikulationsstörningar anses också otillräckliga om styrka, höjd, hastighet, intonation / 

melodi, tempo, pauser, fras accent / är ovanliga. 

 

3. Spektrala talstörningar.  

Vanligtvis är stamning. Talfrekvensen störs medan du stammar. Den innehåller också 

upprepningar av ljud, stavelser, ord, förlängning av ljud, blockering av talflytningen, 

spasmer i talmusklerna, störd andning medan du pratar. 

 

4. Talstörningar på grund av störd muskelstyrning  

av talmekanismen och innervation av talorganen kallas – Dysarthria Vissa av 

symtomen är oklart tal, långsamt tempo, nedsatt flyt, svag röst, ytlig andning, svårt att 

artikulera ljud, inkonsekvent ersättning av ljud. 

5. Apraxia / Dyspraxia- störd paxis.  

Vid apraxi / dyspraxi finns det språklig underutveckling. Talstörningen är en följd av 

lokal skada i centrala nervsystemet. Typiska är ett brett spektrum av icke-permanent 

artikulering fel, utbyte av ljud, lägga till, upprepa och utöka ljud. 

6. Språkstörningar.  

Störningar i utvecklingen av det talade språket är betraktas som följer: alalia - allmän 

underutveckling av tal; språk störningar associerade med autism; språkstörningar i fall 
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av underutvecklade hörsel; språkstörningar i samband med intellektuella brister; afasi - 

sönderdelning av talet till följd av organiskt skadat hjärnborr. 

 

7. Överträdelser på skriftspråket. Dessa överträdelser påverkar de två 

komponenterna i skriftligt språk - skrivande och läsning, som kan påverkas i 

olika grad. 

Dyslexi är en störning i att behärska läsning, skrivning och matematiska operationer, 

visas först i grundskoleperioden och upprepas i nästa steg i inlärning.  

Dysforografi är en störning som påverkar rätt stavning. Ibland stärker det sig själv 

isolerat men i de flesta fall är det i kombination med dyslexi. Bokstäverna som är 

uttalade eller skrivna på liknande sätt byts ut eller de är inte belägna ordentligt. 

Dysforografi beror på bristande spatialförmåga (förvirring vad som finns kvar eller 

höger eller upp och ner). Ibland beror det på affektiva störningar. 

 

Dysgrafi (eller agrafi) är en störning kopplad till förmågan att skriva. Störningen är inte 

kopplad till mental retardering. Dysgrafikskrivning är förvrängd och oläslig; linjer 

observeras inte; det finns svårigheter i samband med kopiering; misstag är rikligt; i de 

flesta fall finns det ett felaktigt grepp om pennan eller blyertspennan. Det finns dålig fin 

motorisk också. Förutom fina motoriska störningar kan det också finnas en problem 

med integrationen av vision och rörelse.  

 

8. Visuella-spatiala svårigheter.  

Ett visuellt rumsligt underskott är oförmågan att tolka, organisera, analysera eller 

syntetisera de spatiala komponenterna i ett visuellt meddelande i frånvaro av en 

synskada. Studenten har dålig handskrift eller konstverk. De student tappar sin plats 

när han läser och hoppar över viktiga detaljer eller siffror på en sida. En visuell 

behandling eller perceptuell störning hänvisar till en hindrad förmåga genom att känna 

till information som tas in genom ögonen. Detta skiljer sig från problem med syn eller 

skarphet i synen. Svårigheter med visuell bearbetning påverka hur visuell information 

tolkas eller behandlas av hjärnan. 

 

Referenser:  
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Liutskanova, E. L. (2008). Specific learning difficulties and their consequence. 
http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html. 
 
 
 
 
 
 
 

5 Förklaring av de mest effektiva strategier för intervention 
(PARVI)  

 
Specifika inlärningssvårigheter hindrar i de flesta fall en framgångsrik 

inlärningsprocess och orsaka svårigheter när man förvärvar och utövar det valda yrket. 

I  samband med yrkesutbildning kan vi sammanfatta svårigheterna som nedan: 

 

• Tryckt information assimileras i en långsammare takt. Svårigheterna kunde 

uppstå från oförmåga att känna igen enskilda symboler, från utelämnade ord, 

upprepade stycken eller svårigheter att fokusera; 

• Ljudinformation assimileras i en långsammare takt. Ofta förlorar de drabbade 

koncentration förr än den genomsnittliga personen. 

• En del människor stöter på svårigheter med abstrakt tänkande, vilket 

presenterar svårigheter när kontext för ämnen som filosofi, logik och 

psykologi måste förstås. 

 

Implementering av grammatikregler, specifika dyslexi misstag samt omvänd / ersätta 

ord i meningar, skapa svårigheter att förbereda det skriftliga materialet som är 

nödvändiga för processen för utbildning eller arbete. Mental matematiska beräkningar 

och problembaserade uppgifter i matematik har också svårigheter. Sådana svårigheter 

är lätt övervinna med hjälp av den nya tekniken. 

• Ett av de vanligaste problemen är tidsplanering och hantering - både fritid och 

skoltid. Detta gör det svårt att fördela kommande uppgifter, lösa problem under 

en viss tid och uppfylla tidsfristerna. 

 

Tabell 1 sammanfattar de allmänna svårigheterna och styrkorna för ungdomar med 

http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html
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SPLD. Det kan vara en bra utgångspunkt, att hjälpa till att förstå hur man låser upp 

deras full potential: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: De allmänna svårigheterna och styrkorna hos ungdomar med SpLD 

 

 
Vanliga svårigheter som leder till en mindre prestanda Styrkor som kan hjälpa till att utveckla sina potential 

Problem med att läsa, skriva, stavning, uttrycka tankar Använda figurativt tänkande för att förbättra förmågor att memorera 
eller tekniker till förbättra läsningen. Detta kommer att förbättra läser 
och skriver. De memorera och tillämpa grammatiska regler kommer att 
vara tillfredsställande. 
 

Följer order / sekvens och lagrar information Fantasifullt tänkande och icke-standardidéer i kombination med 
förmågan att konceptuell kartframställning, kommer att hjälpa till att 
följa en given ordning / sekvens 

Orientering i rymden och tid Kreativitet och sidotänkande kan hjälpa till att orientera sig i utrymme 
och tid. 

Problem med att organisera de dagliga uppgifterna Genom fantasifullt tänkande och annorlunda mallar som hjälper till att 
beställa de dagliga uppgifterna kunde uppnå de uppsatta målen. 

 

 

Källa:  

 

Buzan, T. (2006). The Buzan study skills handbook. The shortcut to success in your studies with 

mind mapping, speed reading and winning memory techniques (Mind Set). BBC. 
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Denna tabell presenterar god praxis och idéer för att optimera inlärningsprocessen och 

att erbjuda bättre stöd till ungdomar med SpLD såväl som alla andra studenter. 

 

 

A.3.1. Problem med minne, läsning, skrivning, stavning, uttryck för tankar. 

 

Dyslexi, dysgrafi och dysortografi är vanligast specifikt lärande svårigheter, vars 

huvudsyndrom är svårigheterna med att förvärva färdigheter för att läsa, skrivning, 

stavning, uttryck för tankar, förståelse för den lästa informationen och dess tolkning. 

Den genomsnittliga läsaren läser cirka 200-240 ord per minut. När vi läser, våra ögon 

göra små periodiska "hopp", stoppa eller "fokusera" för att ta in texten. Ögonen rör dig 

inte smidigt och kontinuerligt ner på sidan .; de stannar och börjar läsa informationen. 

 

Ögonen kan bara se tydligt när de ”kan stå stilla”: 

• Om objektet rör sig måste dina ögon röra sig med det för att se det. 

Dyslexiker rör sig ofta “ojämnt” på sidan. Det här leder till felrepresentation 

av brev, felaktig läsning av ord och misslyckande med att förstå information. 

 

Praktiskt råd. 

 

• Det rekommenderas att eleverna använder en penna, en trä- eller plastpinne 

eller en linjal att följa texten för att hjälpa ögonen att hålla fokus, och hjärnan 

förstår informationen som läses.  

 

Varje student måste hitta sig själv vad som hjälper dem att spåra texten och inte 

tappa rad på sidan. Sådan hjälp är bättre än att följa linjen med ett finger. Vem som 

än hjälper till med läsningen bör läsa med och högt för att hjälpa dem att bygga sina 
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egen rytm. Horisontell och vertikal syn kan mätas. Det finns övningar 

rekommenderas för att förbättra perifera syn. 

 

Bra perifer syn hjälper till att se ett större stycke med information medan läsning. Det 

mänskliga ögat har en unik design. Vid läsning används centralt fokus, vilket är 20 

procent av kapaciteten för ljusreceptorerna i ögat. De återstående 80 procent är för 

perifer syn. 

 

Övningar för träning av perifer syn. 

 

Övning 1. 

Använd texten med tillräckligt stora bokstäver för övningen. Ögonen bör vara helt 

avslappnad. Välj ett ord mitt på sidan och i mitten av raden. Ögonen håller sig 

fortfarande fokuserade på det. Orden till vänster och höger om valt ord måste läsas. 

Detsamma gäller för orden ovan och nedan. Detta är inte en lätt uppgift. Det tar flera 

försök. 

 

Övning 2. 

För övningens syfte använder vi den bifogade bilden. 

Ögat är fixerat på det mellersta numret från den första raden. Sedan görs ett försök att 

se med perifera syn de två siffrorna i slutet, utan att röra ögonen. När den första raden 

lyckas bör man gå till nästa och så vidare tills den sista raden. 

 

A.3.2. Memorera kontinuerlig information 

 

Hur man kan hjälpa till att förstå, lära och memorera information från en viss lektion? 

Den mänskliga hjärnan tenderar att märka och komma ihåg saker som har haft en 

stark inverkan på sinnena (smak, lukt, beröring, ljud, syn). Det fokuserar på att skapa 

sekvenser, rita bilder, men det behöver hjälp för att komma ihåg fakta, siffror eller 

annan Intressant information.  
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Det som hjälper minnet är mnemoniken. Ordet "mnemonics" kommer från det grekiska 

ordet mnemon, som betyder "memorera". Mnemonic verk av att stimulera fantasi och 

använda ord eller intryck för att uppmuntra hjärnan att göra föreningar. Fantasi och 

föreningar är grunden för alla memoreringstekniker. Tony Buzans böcker erbjuder mer 

information om ämnet: ”Hur man gör läs snabbt och memorera enkelt "," Gör det 

mesta av ditt sinne "," Snabbminne ". Det är en bra praxis för studenter att lära sig att 

komponera tankekartor eller presentera lektionerna genom tankekartor. 

 

Här presenterar vi en kort sammanfattning av BOST-metoden och som exempel ett 

sinne karta över en IT-lektion med titeln "Skapa och redigera text". 

 

En person tänker på två sätt: linjär och figurativ. Vi talar, skriver, läser meningar. 

Meningarna består av ord som är logiskt relaterade till varandra, orden består av 

bokstäver. Detta är en linjär representation och lagring av information. Den mänskliga 

hjärnan kan ta emot information som inte är linjärt organiserad, och det gör detta 

dagligen och kontinuerligt: när vi observerar världen, när vi tittar på bilder eller foton, 

när vi undersöker tecken.  

 

Kärnan i Tony Busans BOST-program tänker med hela hjärnan. I denna metod, 

nyckelord och nyckelbilder spelar den viktigaste rollen. Kombinationen av sinnen, 

föreningarna mellan bilderna, färger och idéer representerar hela hjärnaktiviteten. 

Detta tänkande, kallar T. Bussan Strålande tänkande. 

 

Tankekartor kan bidra till att människors resurser utnyttjas fullt ut för att lära och 

memorera. Mind maps representerar ett nätverk för grafisk lagring, organisering och 

kategorisering av information med hjälp av nyckelord och bilder, som var och en 

”håller” specifika minnen och framkallar nya tankar och idéer. Varje olåst minne i 

tankekartan är en nyckel som öppnar handlingar, idéer och information; det frigör 

också den fulla potentialen för hjärna. 

 

För att skapa en tankekarta med BOST-metoden behöver vi ett vitt ark papper. Vi 
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placerar det horisontellt. I mitten placerar vi, ritar eller presenterar med nyckelord 

huvudbilden. Det är huvudmålet. Nästa steg bestämmer huvud ideer. Det kommer att 

vara "tvättlinjerna", där vi "hänger" på våra tankar, representeras av ord eller bilder 

som automatiskt får vår hjärna att tänka. Det rekommenderas att använda symboler, 

bilder, olika teckensnitt, fonter och många färger med en viss symbolik, till exempel: 

det viktigaste i rött, tillägg information i grön, grundfärg - blå, etc., pilar och skyltar, 

koder (bokmärken,kors, cirklar, markering ...). 

 

Vi bör bara använda ett sökord per rad och det är det skriven med blockbokstäver. Det 

är bäst om linjen är så lång som bokstäverna och orden borde vara en eller två som 

mest.Skriv ett nyckelord på varje "gren". Dessa kommer att vara de viktigaste tankarna 

som är anslutna med ämnet. De ord du väljer för var och en av ”grenarna” kan svara 

på frågor: Vem? Vad ?, var ?, hur ?, när ?, varför?. Sinnet kartlägger vi skapade på 

sådant sätt kan användas för revidering. 

 

 

Bild 1. Tankekartan 
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A.3.3. Orientering i rum och tid och organisering av aktiviteter i vardagen. 

 

Alla arbetsfaser och det slutliga målet bör tydligt definieras för ungdomarna med SpLD 

för att de ska kunna uppnå det. Dessa studenter bör få hjälp med tydligt definiera kort- 

och långsiktiga mål. En kalender med markerade datum hjälper ungdomar slutför sina 

uppdrag. En standardkalender med ledigt utrymme för anteckningar kan användas för 

detta ändamål eller en individuell kalender kan vara speciellt skapad med annan 

mjukvara. 

Kärnan i organisationen av fritiden är aktiviteter och ansvar med självorganisering och 

självkontroll. Om en SpLD-diagnostiserad ungdom inte kan kontrollera själva kan du 

be en nära vän eller familjemedlem att samarbeta. 

 

Cornells metod för journalföring kan hjälpa till att organisera inlärningsprocessen. De 

kärnan i metoden är följande: pappersarket är indelat i tre delar. Nedre delen används 

för "Sammanfattning". Den övre delen är vertikalt uppdelad i två delar i relation 3: 1. 

I den bredare vänstra delen tar elever anteckningar under föreläsningen. I det smalare 

till höger del, elever skriver bara nyckelorden för varje stycke. I avsnittet 

"Sammanfattning" de spelar in den viktigaste delen av sidan med bara 1-2 meningar. 

 

 

A.3.4. "Turtle" -tekniken. 

 

Denna teknik hjälper till att övervinna den ackumulerade inre spänningen och stressen 

orsakad av svårigheterna. När en sköldpadda stöter på svårigheter, ett hinder eller en 

risk att den gömmer sig i dess skal tills det hela försvinner. Använd ordet "sköldpadda" 

som en signal för eleverna att ”gömma sig” i sig själva tills situationen lugnar eller 
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misstaget de gjorde är omprövade, eller den första stressvågen innan tentamen 

upphör. Kroppens position är som följer: hakan - klamrar fast vid bröstet, synet - 

sänktes ner till marken, och armarna - krullade i nävar och sträckte sig till kroppen. I 

denna position elever räknar till 10 och slappnar av kroppens muskler. 
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