
14 Östra Sörmlands Posten Nr 21 - 2021

– Jag och Helena jobbade 
med e�  annat projekt när 
hennes son � ck problem i 
skolan. Både Helena och 
hennes son har dys-
lexi. ”När jag var barn 
var det stora problem 
med utbildningen, 
men nu har de ju 
kommit mycket läng-
re när det kommer 
till a�  hjälpa elever 
med dyslexi”, tänkte 
hon. Men så var det inte. 

Sonen � ck ingen hjälp och 
Helena blev helt förkrossad, 
säger Carina Söe-Knudsen.

Så de bestämde sig för a�  
göra något åt saken, startade 
företaget Mappia och börja-
de med...

...multiplikationstabellen?
– Barn med dyslexi har 

o� a svårt för a�  lära sig 
rabbla, därför kan det 

bli e�  stort problem 
a�  lära sig multipli-
kationstabellen och 
barnet drar slutsat-

sen a�  det är dåligt 
på ma� e, vilket absolut in-

te hänger ihop.  Så vi utgick 
från Minnesmästarna och 
deras sä�  a�  jobba med bil-
der för varje si� ra. Det pro-
jektet var tungt a�  dra, 
då vi saknade � nan-
siering. E� ersom 
det också fanns så 
pass stora problem 
med svenskan och 
engelskan, sökte 
vi pengar från All-
männa arvsfonden. 
För a�  få ansöka krävdes en 
organisation i ryggen. Dys-
lexiförbundet gillade Carina 
och Helenas projekt och val-
de a�  backa upp satsningen.

De � ck stöd för a�  jobba 
med ”Havsäventyret” i tre år. 
Två av dem har nu passerat.

– Läromedlet skulle testas 
i 2–3 testklasser. Vi har ha�  
23 vid det här laget – och få�  
jä� ebra respons. Framför allt 

från specialpedagoger och 
speciallärare, som är mest 
insa� a i den här problemati-

ken, säger Carina.

Hur tänker ni 
kring materialet?
– Det som är vik-

tigast med vår grej 
är a�  du inte ska be-

höva misslyckas för 
a�  eventuellt sedan 

få hjälp. Det är byggt 
utifrån barn med dyslexi, 
men passar för alla. Man job-
bar i helklass utan a�  någon 
blir exkluderad. Men materi-
alet går självklart a�  använda 
i mindre grupper också.

– Vi förespråkar som sagt 
a�  jobba ljudvägen. Vi strun-
tar i bokstäverna från början. 
Du får lära dig förstå hur ord 
är uppbyggda med ljud. Alla 
de här � gurerna represen-

terar e�  språkljud. Specia-
listerna som vi samarbetat 
med har lagt jä� emycket 
jobb på själva ljudordning-
en, i vilken ordning de intro-
duceras.

– Varför har apelsin bara 
e�  p? Jag har alltid tänkt a�  
det är e�  undantag, men det 
är det inte, för stavningen 
följer reglerna. Om man 
känner till reglerna är 
det lä� are a�  lista ut 
hur man ska stava 
e�  ord. I vårt ma-
terial har vi visuali-
serat � era stavnings-
regler för a�  hjälpa eleverna 
a�  komma ihåg dem.

Carina ansvarar för a�  il-
lustrera allt material. Från 
ljud� gurer som Bullen Berit 
och Degen Dag till Ljudens 
strand och Bokstavsön, där 
”Havsäventyret” utspelar sig 

och alla � gurer har tydliga, 
logiska boplatser. Utöver 
det tryckta materialet och 
en webbportal, � nns även 
e�  spel till dator.

Vad var viktigt a�  få med?
– Det måste vara � gurer 

man kommer ihåg. Det 
ska vara e�  karaktä-
ristiskt u� ryck, men 

samtidigt inte för 
många detaljer så a�  
det blir rörigt. Det 

är samma sak med 
färgvalen – de kan 

inte vara för spre-
tiga. Sedan får det inte vara 
för tråkigt heller, utan måste 
vara kul för barnen. 

”Havsäventyret” används 
redan i � era skolor i landet. 
Under hösten är det även e�  
20-tal nya klasser som testar 
och utvärderar materialet.  ■

Äventyr som hjälper barn att läsa och skriva
GNESTA Fokusera på språkljuden, med hjälp av en 
spännande värld av bilder, berättelser och rim.
Med ”Havsäventyret” vill Gnestabon Carina 
Söe-Knudsen och kollegan Helena Borges göra 
inlärningen i F-klass mer inkluderande för barn
i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

Citat om Havsäventyret
– Eleverna tycker om ljudfigu-
rerna och längtar hela tiden 
efter att jag ska presentera 
nästa. 
Julia Humble, klasslärare, 
Friskolan Piggelinen

 – Det blir inte bara platta 
bokstäver att jobba med, utan 
nu har vi personligheter som 
eleverna kan prata om.  
Anna Aspelund,
Ängdalaskolor

– Hur jag än har presenterat 
bokstäver tidigare har flera av 
eleverna haft svårt att minnas 
dem. Med ljudfigurerna har 
det blivit lättare att komma 
ihåg.

Ann Börjesson, 
speciallärare, Elme-
skolan.

– Både barn och 
pedagoger på 

min enhet har tyckt om 
materialet och barnen 
har ofta frågat om jag har 

med mig nästa ”kompis”. 
Vi har fantiserat och 
berättat tillsammans 

kring figurerna och barnen 
har haft många olika idéer om 
var figurerna kommer ifrån, 
var de bor och vad de tycker om.  
Ingela Rosenvik, Logoped, 
Norrköpings kommun.
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Carina Söe-Knudsen inne på det lilla kontoret i Gnestas gamla hotell, med vy över Frösjöns gli� rande va� en.
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