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Mjuk jul och mjuk nytt år
önskar Sveriges mjukaste butik

Gäller t.o.m. 25/11 2009. Med reservation för 
slutförsäljning och lokala avvikelser. 

199,-
Mönstrad
gardinvepa
2-pack
45x240 cm

Löpare

2 för 99,-
(79,-/st)

Adventsbelysning

149,-

NÖDINGE. I ett nytt 
projekt på Ale Gym-
nasium satsar man 
nu på läromedel som 
underlättar för elever 
med läs- och skrivsvå-
righeter.  

Lärarna genomgick i 
förra veckan en tvåda-
gars utbildning där den 
nya tekniken introduce-
rades.

– Målet är att bidra till en 
större delaktighet för elever 
med läs- och skrivsvårighe-
ter, säger Jörgen Söfelde, 
specialpedagog på Ale Gym-
nasium och ansvarig för det 
nya projektet. 

Han menar att det finns 
ett stort behov av kompen-
serande läromedel eftersom  
ungefär en femtedel upp-
skattas ha läs- och skrivsvå-
righeter. 

–Vi ansökte om bidrag 
från Kommunstyrelsen för 
ett och ett halvt år sedan och 
nu fick vi 230 000 kronor, 
säger han.

Daisy-spelaren
Utbildningen i förra veckan 
bestod av föreläsningar var-
vade med workshops. 

Kjell-Åke Eriksson från 
dyslexiförbundet FMLS 
föreläste om hur det är att 
leva med läs –och skrivsvå-
righeter och vilka hjälpmedel 
han själv använder. 

Bland den nya tekniken 
som demonstrerades fanns 
bland annat Daisy-spelaren, 

som är en nyare version av 
talboken. Man kan bläddra 
bland sidor och kapitel och 
sätta bokmärken som i en 
vanlig bok. Det ryms en hel 
lärobok på en daisy-skiva. 

Talsynteser som läser upp 
text elektroniskt kan också 
vara ett alternativ för bättre 
förståelse. 

Gerhard Sager, som 
undervisar i svenska och 
spanska på Ale Gymnasium, 
var en av lärarna som deltog i 
utbildningen.

– Läsförmågan är så oer-
hört viktig. De som kan läsa 
bra och långa texter klarar 
sig oftast bra. Det har alltid 
funnits elever med läs- och 
skrivsvårigheter men inga 
hjälpmedel, säger han.

Gerhard Sager blev sär-
skilt fascinerad av en skan-
ningspenna som översätter 

ord till olika språk.
– Den kanske inte är så 

bra för stora texter men fan-
tastisk för det enskilda ordet, 
säger han.

Jörgen Söfelde vägleder 
elever på skolan så de får 
den hjälp de behöver. Han 
hoppas att den nya tekni-
ken ska innebära att det som 
innan setts som speciellt ska 
bli generellt. Tanken är inte 
att läromedlen ska lanseras 
som hjälpmedel för speciella 
elever utan som spännande 
alternativ till den tryckta 
boken.

Satsat stort
–Ale gymnasium har satsat 
stort på IT och ligger rejält 
i framkant. Eleverna fick 
varsin dator nu i höst och det 
underlättar för elever  som 
behöver kompenserande 

läromedel. Det blir lättare 
att använda eftersom det inte 
sticker ut så mycket.

Tekniken har tagit utbild-
ningen till nya höjder och det 
finns mycket som underlättar 
i lärandet. 

Gerhard Sager tror att 
man lär sig läsa lättare om 
man skriver på datorn jäm-
fört med att skriva för hand. 
Han är inte orolig för att 
datorn har ersatt block och 
penna.

– Man behöver nästan 
inte kunna skriva för hand 
i dagens samhälle. Läsför-
mågan blir dessutom större 
om man skriver på datorn.
Utbildningen har fått bra 
respons bland lärarna och det 
kommer eventuellt bli ytter-
ligare ett kurstillfälle för de 
som inte kunde vara med.

JOHANNA ROOS

Unik utbildning för lärare på Ale gymnasium 
– Nytt projekt stöttar elever med läs- och skrivsvårigheter

Jörgen Söfelde provar Daisy-spelaren och Gerhard Sager tycker att boken Språkporten är 
värd att läsa.

FAKTA
18,3 % av jordens befolkning är 
analfabeter. Två tredjedelar är 
kvinnor. 
3,25 % av de som är läskunniga 
har dyslexi.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och 
katalog dygnet runt 
på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18

Jag har ett stort och gediget intresse av hus/villor. Jag har själv byggt vårt egna och varit delaktig i fl era renoveringar.
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Jimmy Persson
ÅLDER: 62 • BOR I: VILLA• FAMILJ: FRU & TRE BARN

Fråga experterna

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

Vad är fördelarna med en mäklare?
Vad är fördelarna med en mäklare, mot att sälja tex på blocket? 
/Maria
Det svåra är inte att skriva avtalet utan vägen till ett avtal. 
Förhandlingen om exempelvis pris, tillträde och eventuella andra 
villkor. Vi hjälper även en köpare med lån, besiktningar, bolla frågor 
och funderingar om pris - allt för att en köpare känner att de gör rätt.
Marknadsföringen av din bostad vad gäller att hitta 
fl era köpare/intressenter är mer kraftfull om du 
anlitar en mäklare och på så sätt får du 
mer betalt. 


