
  

Föräldraföreningen för dyslektiska barn 
Spånga Torgväg 4, 163 51 Spånga 

08-612 06 56, dyslexi@fdb.nu, fdb.nu 

 
Checklista smarta tips 

 
 
 
 

Läsa 
 
� Lyssna på text 
� Talsyntes 
� Du behöver inte läsa högt för klassen 
� Tankekarta 
� Rubriker och sammanfattning hjälper dig innan du ska läsa text 
� Äga din bok 

 
 
 
Berätta för kompisar 
 
� Jag vill berätta för klassen om vad dyslexi är och att jag har det 
� Jag vill att min lärare ska berätta för klassen om vad dyslexi är att jag har det 

 
 

 
Moderna språk 

 
 

� Boken inläst 
� Spela in dig själv och lyssna på mobilen 
� Titta på film och klipp 
� Kortlek med bild och ord 
� Äga din bok 
� Muntliga förhör 
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Matte 

 
 

� Få talen upplästa 
� Multiplikationsruta 
� Kom-ihåg-ruta/lathund 
� Dela upp och rita lästalet 

 
 

 
Prata inför klassen 

 
 

� Prata med lärare om hur du vill redovisa 
� Powerpoint som stöd 
� Du behöver ej läsa högt 

 
 
 
Skriva 

 
 

� Utgå från en tankekarta 
� StavaRex 
� Ordprediktion 
� Rätta i din text med hjälp av en talsyntes 
� App som skriver åt dig 
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Engelska 
 
 

� Engelskabok inläst 
� Spela in dig själv och lyssna på mobilen 
� Titta på engelsk film och klipp 
� Kortlek med bild och ord 
� Äga din bok 
� Muntliga förhör 
� SpellRight 

 
 
 
Nationella proven del 1 

 
 

Läsförståelse 
 

� Texten uppdelad i mindre delar 
� Förstorat typsnitt 
� Frågor upplästa 
� Skriva på dator, svara muntligt 
� Texten uppläst 

 
Hörförståelse 
 
� Själva kunna styra lyssnandet med paus och play 
� Frågorna upplästa 
� Svara muntligt 
� Skriva på dator 
� Sitta i sitt eget rum eller mindre grupp 
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Nationella proven del 2 
 
 

� Förlängd skrivtid 
� Uppdelad på flera tillfällen 
� Provet uppläst 
� Svara muntligt 
� Skriva på dator 
� Talsyntes 
� Rättstavningsprogram 
� Förstorad text 
� Sitta själv eller i mindre grupp 

 
 
 
Betyg 

 
 

� Använd dig av pys-paragrafen 
 
 
 
Läxor 

 
 

� Vad är syftet med läxan? Vad ska jag lära mig? 
� Hur ska jag lära mig det här på bästa sätt? 
� När ska jag göra läxan? 
� Var ska jag göra läxan? 
� Prata med familjen 
� Markera rubriker och sammanfatta texter 
� Läxor ska vara som en repetition 
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Prov del 1 
 
 

� Förbered dig i god tid innan och använd dig av orden Vad, Hur, När och Var 
� Fundera kring vilken hjälp du vill ha och berätta för läraren 
� Ej avdrag för stavfel 
� Du behöver inte rätta någon annans prov 

 
 
 
Prov del 2 

 
 

� Muntligt 
� Skriva på datorn  
� Lyssna på provet 
� Dela upp på fler tillfällen 
� Kom-ihåg-ruta/lathund 
� Eget rum eller sitta avskärmat, alternativt sitta med hörlurar och musik 

 
 

 


