
Camilla Jönsson 

http://www.ungkompensation.se/


Såhär kan det vara! 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCz-UuH0w2o


 

”Läsa kan man göra med hjälp av ögon, 
öron och händer. Kanske finns det 

ytterligare sätt? Själva läsningen är något 
som sker i hjärnan inte i ögonen. 

Öronläsning är också ett sätt att läsa, 
kanske det enda sättet för några av oss” 

(www.skoldatatek.se) 
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För vem? 

 

 

 

 

 

http://www.sjalvhjalppavagen.se/template01.asp?level=4&sorting=7&sitekey={36660DC4-B4DF-42CA-9492-EC8B83372C38}&pagekey={292C982D-895E-4430-AF97-8BEE86297542}


Diskussion  

• Känner ni igen er i situationen? 

Hur gör ni idag för att anpassa undervisningen 
för elever med särskilda behov i klassrummet?  

 

Har ni egna exempel som ni vill delge? 



LÄSA 
Talsyntes  

 Claroread, clarospeak(I-app), skolstil (I-app), inbyggd 
talsyntes(I-app), SVOX(A-app) 



LÄSA 
E- böcker 



LÄSA 
E-böcker 

http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/amis/
http://katalog.tpb.se/


LÄSA 
Skanning 

http://www.youtube.com/watch?v=5e3hw3LMX0o


LÄSA 
appar 

• Pdf läsare- vBookz PDF ,Voice reader , ibooks 

• Clarospeak(dropbox), voicereader (läses upp) 

Daisy-  

• Legimus 

• Read2Go, VOD(egna böcker) 

• Bluefirereader(biblioteket) 

• http://bibblis.se/ (välj läsare, ibooks) 

• Ibooks(köpa) 

• Köpa interaktiva böcker(rödluvan) 

 

http://bibblis.se/


SKRIVA 
 

• Talsyntes  

• Taligenkänning- voice xpress, Dragon Search 

(I-app), Dragon Dictation(I-app), voice-
assistans(I-app), dictus(A-app) 

• Med bildstöd- Symwriter, InPrint, Symword 

• Stava Rex, SpellRight 

• Alphasmart 

• Tankekartor- OpenMind, Popplet(app) 

 

 

 



Minnesstöd- koncentration 
• Diktering- mobil, mp3 spelare, diktafon, 

lärplattor(appar) 

• Skriva med ljud -echoSmartpen,  AudioNote 
(app,dator), Notability(app), evernote( app, dator) 

• Kalenderpåminnelser, larmfunktioner, kalkylator(app) 

• Kamera med foto, film- mobil, lärplattor 

• Interaktiv tavla 

• Tidshjälpmedel- timstock, timetimer 

• Ljudförstärkare 

• Sociala berättelser-  ritprata(I-app) 



Vem ska ansvara?  

 



Såhär kan det vara! 

• http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/kognition/-/Om-
Kognition/Kognitionssimulatorn-visar-vad-ett-kognitivt-funktionshinder-
kan-innebara/Starta-Kognitionssimulatorn/ 

http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/kognition/-/Om-Kognition/Kognitionssimulatorn-visar-vad-ett-kognitivt-funktionshinder-kan-innebara/Starta-Kognitionssimulatorn/


Diskussion  

• Vilka strategier kan du som pedagog ha för att 
möjliggöra för dessa elever att hänga med i 
skolan? 

• Skriv goda exempel på strategier på vad du 
och eleven kan göra inför , under , efter 
lektion? 



Skapande- bild, ljud, text 

http://www.berättamer.nu/pages/cgi-bin/PUB_ViewNews.exe?pageId=13&versionId=5&sortOrder1=11&sortOrder2=0&templEnd=_LINKS&groupBy1=3&extraField1=Kategori&extraField2=&language=SE
http://www.avmkr.se/


Skapande-appar 
• Toontastic- animerade filmer 

• Story Creator- skapa bok 

• Story wheel- berättande 

• BookCreator- skapa bok 

• My Story- skapa bok 

• Puppet Pals-berättande 

• Sock Puppets-berättande 

• Imovie 

• Scribble press(engelska) 

 



Pedagogiska program 

• www.elevdata.se 

• www.frolundadata.se 

• www.softogram.se  

• www.lexia.nu 

• www.lankskafferiet.org  

• www.hargdata.se 

• www.skolappar.nu 

• www.nomp.se 

• www.elevspel.se 

• www.skolplus.se 

 

 

 

 

http://www.elevdata.se/
http://www.frolundadata.se/
http://www.softogram.se/
http://www.lexia.nu/
http://www.lankskafferiet.org/
http://www.hargdata.se/
http://www.skolappar.nu/
http://www.nomp.se/
http://www.elevspel.se/
http://www.skolplus.se/

