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Introduktion och tankar 



Innehåll i modulen ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg”



Begreppet tillgänglighet



www.larportalen.skolverket.se

Kollegialt lärande och handledning

http://www.larportalen.skolverket.se




Funktionssimulatorn hittar du på Myndigheten för delaktighet (www.mfd.se)

Hur vi kan uppleva vår omvärld olika 



Kognitivt stöd
Bildstöd, tidshjälpmedel, tankekartor, ljudförstärkare, 
vipp-pall, tyngdkrage, sittkudde, bänkcyklar mm



classroomscreen.com

Stöd och struktur i klassrummet



Har ni sett Avancerad l'sare? 
Kan vi dela erfarenheter av 
uppl'sningsfunktioner idag? 



Att använda talsyntes när bokstäverna hoppar



Meningsfokus och ordmarkering för att följa med i texten



https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/
tidsskrift-nr-26-laese-og-skriveteknologi/

Verktyg för att ta till sig 
text (läsa) och för att 
förmedla text (skriva)

• Under ständig utveckling 
• Delaktighetsperspektiv 
• Transfereffekt 
• Pedagogisk utbildning 
• Systematiskt övande 
• Anpassas för enskild elev 
• Motverka psykisk ohälsa



Har vi fått med alla verktyg för läsande och skrivande? 

Taligenkänning/diktering

StavningskontrollTal- och ljudböcker



Marlee Matlin

Avancerad läsare 



Hur är det på din skola?

Särskilt stöd

Extra anpassningar

Ledning och stimulans
- tillgänglig lärmiljö

Den vänstra delen av bilden är hämtad från 
SPSM, den högra delen är inspirerad av en 
bild skapad av Diana Storvik, specialpedagog 
på en gymnasieskola i Göteborg.



Vi har en elev som har hög 
frånvaro. Hur kan vi stötta 
hen att komma tillbaka till 
skolan?

Eleven kan delta i klassrummet 
genom en robot som finns på 
plats i dess ställe. Det kan 
verkligen underlätta en återgång.



Undervisning på distans med en kommunikationsrobot



Är fler robotar på ingång för att göra skillnad?



Att utvecklas till expert på sitt eget lärande

...eleverna ska ges möjlighet att bli 
agenter i sitt eget lärande, det som 
enligt UDL beskrivs expert learners. 
(Skolverket, del 8)

UDL Universal Design for Learning

www.cast.org

Skolverket, del 8



Forskare på University of British Columbia
fivemooreminutes.com 

Shelley Moore

?

Inkluderande undervisning

https://youtu.be/RYtUlU8MjlY
http://fivemooreminutes.com


Forskare på University of British Columbia
fivemooreminutes.com 

Shelley Moore

?

Inkluderande undervisning

https://youtu.be/RYtUlU8MjlY
http://fivemooreminutes.com


Tack för att ni har lyssnat! 

Camilla Liljedahl och Karin Källander 

camilla.liljedahl@telia.com 
karin.kallander@gmail.com 

Gå in på www.menti.com 
och skriv in koden 43 78 19 

alternativt skanna QR-koden

mailto:camilla.liljedahl@telia.com
mailto:karin.kallander@gmail.com
http://www.menti.com


Sista bild från Skolverket och SPSM 


