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Produktionsstödsmaterial

HELP Start
HELP Start är ett läromedelspaket som gör det möjligt för elever med 
dyslexi att läsa och stava på engelska. Engelskan är vårt främsta världs-
språk men är samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. 
Personer med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska.
Det är här den speciella pedagogiken i HELP Start kommer in. Här arbetar 
man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engel-
ska systemet och ger gott om tid för överinlärning.

Läromedlet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker 
och innehåller varierade övningar i böcker och datorprogram.
Det är roligt, laborativt och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfi-
kenhet.

HELP Start utgår från modern forskning om dyslexi och tar hänsyn till 
både det som brukar vara problematiskt just för svenska elever i mötet med 
engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär.

HELP Start kan användas i från skolår 5 upp till vuxenutbildning.
För att få ytterligare information om hur HELP Start används titta gärna på 
några av instruktionsfilmerna som finns på följande länkar.   

Inledning: http://www.youtube.com/watch?v=w-BlVjq_X14
Förberedelser: http://www.youtube.com/watch?v=F4lDpLDWRe0 
Lektionsmall: http://www.youtube.com/watch?v=oxEDj3BK-1g
Avslutning: http://www.youtube.com/watch?v=lC2UOCNGavw
Multisensoriska tekniker: http://www.youtube.com/watch?v=s2pSb4dtmPk
Tavelkort: http://www.youtube.com/watch?v=v0DMfL7svWE
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Läromedelspaketet HELP Start innehåller 6 textböcker, 6 arbetsböcker, 
kort för användning på magnettavla, 2 datorprogram, handledning och 
instruktionsfilmer.
978-91-86147-73-0  HELP Start grundpaket: 
2600:-– exkl moms, 2756:– inkl moms

978-91-86147-75-4  HELP Start – Textböcker (6 olika, 1 ex av varje) 
365:– exkl moms, 386:90 inkl moms

978-91-86147-74-7  HELP Start  – Arbetsböcker (6 olika, 1 ex av varje)
250:– exkl moms, 265:– inkl moms

978-91-87139-01-7 HELP Start kortlåda 
600:– exkl moms, 636:– inkl moms
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