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n förbättrad läs- och skrivin-
lärning har noterats hos flera
barn med grav dyslexi då teck-
enspråkets handalfabet lärts ut
parallellt med det vanliga alfa-
betet. En möjlig förklaring till
denna effekt kan vara att den
vid läs- och skrivsvårigheter
bristande förmågan att identifi-
era mycket kortvariga ljud
kompenseras när barnet lär sig
att ett handalfabetstecken alltid
motsvarar en bokstav i det
skrivna alfabetet, till skillnad
från variationen i det talade
språket.

För att lära oss att läsa måste vi först
förstå den regelbaserade kopplingen
mellan det talade och det skrivna. Två
kritiska steg i denna process är att inse
dels hur det talade språkets ord kan de-
las upp i ljudsegment (fonem), dels hur
bokstäver svarar mot ljud och ljudfölj-
der. Barn med dyslexi uppvisar bristan-
de fonologisk medvetenhet, dvs svårig-
heter att segmentera talade ord i fonem
[1].

Fallbeskrivningar
Vi vill genom några fallbeskrivning-

ar beskriva de effekter på fonologisk
medvetenhet och därmed läs- och skriv-
inlärning som vi noterat då teckensprå-
kets handalfabet lärts ut parallellt med
det vanliga alfabetet (»teckenspråksför-
stärkning»)  till  barn med grava läs- och
skrivsvårigheter där konventionell spe-
cialundervisning inte hjälpt.

Elev A är en normalbegåvad pojke
med försenat tal och försenad språkut-
veckling. Trots specialundervisning
hade han lärt sig endast ett fåtal bokstä-
ver i årskurs 1. Under vårterminen hade
han blivit alltmer nedstämd, och han
anmäldes därför till psykologisk utred-
ning som visade att han hade svårighe-
ter med framför allt auditiv perception
och språklig receptiv förmåga. I början
på årskurs 2 utvärderades hans fonolo-
giska medvetenhet med ett standardise-
rat test, UMESOL [2, 3]. Han hade då
endast 2 rätt av 17 möjliga. Han hade
under höstterminen liksom tidigare
fyra timmars specialundervisning per
vecka, men med den skillnaden att
handalfabetet lärdes ut parallellt med
det vanliga alfabetet. Till allas förvå-
ning lärde han sig handalfabetet på
några veckor. Efter cirka tre månader
testades han återigen. Han hade då alla
rätt. Hans tal hade förbättrats och han
skrev nu snyggt och läsligt. Han berät-
tade att han inte längre kände sig »tung
inuti».

Liknande förbättringar efter tre må-
naders träning har noterats hos ytterli-
gare tre av fem testade elever. Alla har
haft konventionell specialundervisning
(2–5 timmar/vecka) under minst en ter-
min före test och träning.

Elev B var en flicka som under för-
skoleåren gått på lekterapi på grund av
autistiska drag och DAMP (dysfunktion
i fråga om avledbarhet, motorik och
perception). Hon förbättrade sitt resul-
tat från 7 till 17 rätt. Hon har efter ett års
träning alltmer släppt beroendet av
teckenstöd och hon uppvisar en påtag-
ligt förbättrad förmåga till såväl verbal
som ickeverbal kommunikation samt en
ökad social interaktion.

Elev C var en tvåspråkig pojke som
hade 2 rätt före och 12 rätt efter träning.

Elev D, slutligen, var en pojke som i
årskurs 3 efter fem terminers specialun-
dervisning förbättrade sitt UMESOL-
resultat från 2 till 17 rätt.

Idén kom från
arbete med särskolebarn
Varför är handalfabetet effektivt när

konventionella metoder inte hjälpt?
Teckenspråk har länge framgångsrikt
använts för att underlätta utvecklings-

störda barns språkinlärning [4, 5], och
idén att lära ut handalfabetet till barn
med grav dyslexi tillkom under ett sam-
arbete med en speciallärare som jobba-
de på särskola. Det bör poängteras att
inget av ovan beskrivna barn har någon
hörselskada och att alla har intelligens
inom eller strax över normalområdet.
Samtliga har däremot försenat tal och
hereditet för dyslexi. Det bör vidare
framhållas att två av sex barn inte har
haft någon hjälp av teckenspråksför-
stärkning. Några tydliga drag som sär-
skiljer dessa två elever har dock inte
framkommit vid psykologiska test.

Oförmåga bearbeta
kortvarig sensorisk stimulering
Senare års forskning talar för att den

viktigaste orsaken till att barn med dys-
lexi uppvisar en bristande fonologisk
medvetenhet är en oförmåga att bearbe-
ta information från sensoriska stimuli
som snabbt förändras [1]. Man har t ex
visat att barn med läs- och skrivsvårig-
heter inte klarar att identifiera talade
ljud som har en duration av några tiotals
millisekunder; ett tidsintervall inom
vilket många av våra fonetiska kontras-
ter signaleras [6]. Vid en enkel uppgift
där individen skall ange om två bokstä-
ver rimmar (B–T) eller inte (B–K) akti-
veras enbart Brocas area hos individer
med dyslexi, medan Brocas area, Wer-
nickes area och insula-området aktive-
ras hos kontroller [1, 7].

Bristande aktivering ses även vid vi-
suell stimulering [8]. Den region av
hjärnan som normalt svarar kraftigast
på visuell rörelse, den s k V5-regionen,
är lokaliserad lateralt i prestriatala kor-
tex vid övergången mellan occipital-
och temporallob. Det är främst neuron i
de magnocellulära lagren i nuclei cor-
poris geniculati laterales som står för in-
kommande signaler till denna region.
Dessa neuron svarar snabbt på visuell
rörelse, till skillnad från det parvocellu-
lära lagret, som främst är känsligt för
form och färg och som har långsam re-
spons [1]. Post mortem-studier har visat
förändringar både i de magnocellulära
lagren och i språkcentra i temporallo-
ben hos individer med dyslexi [9].

En motsvarande uppdelning i snabb
och långsam respons har föreslagits i
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fråga om det auditiva systemet. Genom
att med datorhjälp akustiskt modifiera
det talade språket, dvs förlänga och för-
stärka fonem med kort duration, kunde
språkförståelsen hos barn med läs- och
skrivsvårigheter påtagligt förbättras, vi-
sade en amerikansk forskargrupp nyli -
gen [10].

Billigt och enkelt hjälpmedel
Teckenspråksförstärkning skulle

därför kunna ses som ett billigt och en-
kelt alternativ till ovan beskrivna dator-
baserade undervisning genom att på
motsvarande sätt underlätta ljudseg-
mentering. Den regelbaserade kopp-
lingen mellan det tecknade och det
skrivna är mera uppenbar än i det talade
språket, där samma bokstav kan uttalas
på olika sätt (tex kort och lång vokal),
eftersom ett handalfabetstecken alltid
motsvarar en bokstav i det skrivna alfa-
betet. Teckenspråksförstärkning under-

lättar således bägge de kritiska steg i
läsinlärningen som vi inledningsvis
nämnde.
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