DIGITALA VERKTYG SOM
STÖD FÖR ÖKAD
TILLGÄNGLIGHET

”Alla barn och elever ska ges den
ledning och stimulans
som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling
för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.”
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Johanna Kristensson
Leg logoped & språk-, läs- och skrivutvecklare
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ALTERNATIVA LÄRVERKTYG/
ASSISTERANDE TEKNIK

VARFÖR ÄR SPRÅK OCH LÄSNING
SÅ VIKTIGT?
•

Språkets och läsningens betydelse i samhället kan inte nog betonas.

•

•

Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det
demokratiska samhället till följd av en bristande språk-, läs- och
skrivförmåga.

Det finns en mängd olika lärverktyg som kan underlätta vid
språk-, läs- och skrivsvårigheter och eller andra
funktionsnedsättningar

•

T.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, anteckningsfunktioner,
ljud- och talböcker, diktering, kognitivt stöd mm

•

Dessa ska ses som vilka verktyg som helst bland alla
andra

•

Många verktyg finns tillgängliga till datorer, mobiltelefoner,
lärplattor och webb

•

•

En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter,
ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.
All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga
insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik
skolgång.

VIKTEN AV FÖREBYGGANDE ARBETE OCH
TIDIGA INSATSER
•

En stor del av de elever som uppvisar svårigheter i åk 2 är ofta
de elever som har fortsatt stora svårigheter i åk 9. Många av
dessa är inte behöriga att söka till gymnasiet.

•

Barn vet tidigt (ofta innan skolstart) om de kommer att tillhöra
”läsarnas klubb” eller inte.

•

Den akademiska självbilden behöver stärkas tidigt, dvs. helst
innan barnen och eleverna hunnit misslyckas i sin språk-, läs- och
skrivinlärning.

NÄR OCH HUR OCH FÖR VILKA
INTRODUCERAS OLIKA DIGITALA
LÄRVERKTYG MED ASSISTERANDE FUNKTION?
För alla eller endast för elever som stöter på
svårigheter?
Vilka strategier
finns att nå ut?

ETT VIDGAT TEXTBEGREPP

OLIKA SYFTEN MED
ALTERNATIVA LÄRVERKTYG
OLIKA VERKTYG
• Kompenserande
ÄR MED ANDRA
ORD BRA FÖR
• Förebyggande
ALLA OCH MÅSTE
• Tidiga insatser
DÄRFÖR
• Språkutvecklande i alla åldrar ERBJUDAS ALLA

ERBJUD OLIKA VERKTYG FÖR…
•

ökad delaktighet

•

ökad likvärdighet

•

ökad tillgänglighet

•

ökad självständighet

•

minskad stigmatisering

Fr SPSM 2016

NÅGRA
FRAMGÅNGSFAKTORER

FRAMGÅNGSFAKTORER
FORTS.

Skolnivå:
• Tydlig

vision från skolledning- och en prioriterad sådan
• En god IT-infrastruktur
• Ett förhållningssätt som signalerar acceptans för alternativa lärverktyg som
inte innebär fusk
• Skolan har god dela-kultur och en plan
för hur kunskapsdelning ska ske
• Tillgång till en skoldatateksfunktion

Lärar-/elevnivå
•
•
•
•
•
•

Alla elever har tillgång till alternativa lärverktyg
Samtliga elever får utbildning
Elevpiloter kan utbildas
Olika verktyg till olika elever beroende på olika behov
All personal utbildas
Ta till vara på möjligheterna för alla elever, snarare än att endast se
verktygen som hjälpmedel för dem med svårigheter

UTGÅNGSPUNKT
•

Börja i behovet! Inte i ”Vilka appar eller program måste vi
ha?”. Olika behov kan kräva olika typer av verktyg och
funktioner.

•

Inget verktyg är i sig pedagogiskt. Det måste finnas ett
medvetet syfte kring vad som ska utvecklas och uppnås
(detsamma gäller med alla andra metoder, material och
verktyg).

•

Vilka alternativa verktyg är relevanta för
undervisningens fokus samt innehåller
tydliga stödstrukturer?

APPAR SOM ALTERNATIVA
VERKTYG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja, och så var det även det här med att ringa, kolla internet, film,
sociala medier etc…

TILLÄGG TILL CHROME &
GOOGLE DOKUMENT
•

•

•

På en Chromebook arbetar
man i det s.k. molnet, vilket
kräver en wifi-uppkoppling.

Ljudning
Talsyntes
Rättstavning
Diktering
Anteckningar
Röstmeddelanden
Påminnelser
Almanacka
OCR
Skanner
Daisyspelare

TALSYNTES
Ger ytterligare en dimension att lyssna igenom sin text än att bara läsa igenom
den. Du hör fel du skrivit tydligare.
Vid läs- och skrivsvårigheter

Tillägg (program) finns till
både webbläsaren Chrome
och till Google Dokument.

Ger direkt återkoppling vid
skrivning

Många skolor väljer att
arbeta med G Suites. Det är
gratis (fast tilläggen kostar
oftast pengar)

Utmärkt vid andraspråksinlärning

Förenklar ”sökläsning”

Finns på många olika
modersmål

INBYGGD TALSYNTES
•

”Läs upp markering" är en funktion
som finns inbyggd i iOS. Under
Inställningar – Hjälpmedel - Tal slår du
på Läs upp markering.

•

Ladda ner förbättrad kvalitet på flera
olika språk.

•

Finns nu också inbyggd en Mac och i
Word för Office 365.

•

I övrigt köper man separata program
eller tillägg.

NY FORSKNING KRING
TALIGENKÄNNING VID LÄS- OCH
SKRIVSVÅRIGHETER

30 barn med dyslexi och en
kontrollgrupp. Än så länge
har man analyserat lexical
diversity (hur många olika
ord man använder) och
lexical density (jämf. mellan
lexikala ord och funktionsord.

DIKTERINGSFUNKTION PÅ
MÅNGA SPRÅK

•

Om du har svårt att få ner tanke till papper eller skärm (hel text)

•

Vid stavningssvårigheter
(enstaka ord)

•

För att snabba upp
skrivningen

•

Finns på många språk - bra
vid andraspråksinlärning

•

Finns inbyggt i iOS, MacOS och
Google Dokument. Gratis webbtjänst dictation.io.

APPAR MED LJUDNING OCH
SKRIVEKO
Claro Speak - Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ljud,
ord och mening. Foto-till-text-funktion. Många språk. Kostar 40
kr.
Skolstil (finns i tre varianter) - Bokstavsljudning och
uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller
högkvalitativ. Kostar mellan 30 och 75 kr.

Resultat hittills: tendens till att barnen med läs- och
skrivsvårigheter producerar en mer varierad och mer
innehållstät text när de dikterar jämfört med när de skriver,
vilket inte gäller för referensgruppen.
För mer info: sanna.kraft@svenska.gu.se

IntoWords

Oribi Writer

LÄSBARHETSVY
•

Filtrerar bort annonser, blinkande reklam och ”onödig text”

RÄTTSTAVNING
•

Stava Rex och SpellRight ar hänsyn till grava stavfel och lättförväxlade
ord. Fungerar för PC, Mac och Word för Oﬃce 365 (även på en iPad).

•

Finns inbyggt i Safaris webbläsare.

•

Tillägget Just Read och Clear Read fungerar i Google
Chrome.

Före

•

Efter

OCR FÖR UPPLÄSNING AV
TEXT

RÄTTSTAVNING, BOKSTAVSLJUDNING
OCH TALSYNTES
Oribi Writer (129 kr)
• Rättstavning

tyska

I Google Dokument går det att få rättningsförslagen översatta till Google
Translates ca 90 språk.

•

Finns även inbyggt i Google Drive (gratis)

på svenska, engelska &

• Grammatikkontroll
Claro Scanpen
75 kr

• Talsyntes

medan du
skriver och efteråt

Google Översätt
Gratis

• Bokstavsljudning
• Skol/kommunversion

Oribi Writer Edu

Office Lens
Gratis (med konto)

Prizmo GO
Gratis

INLÄSTA LÄROMEDEL/
BÖCKER
•

MTM:s Legimuskatalog ger alla elever med någon läsnedsättning tillgång till
skönlitterära talböcker (samt högskolelitteratur).

•

Inläsningsstjänst ger ALLA
elever tillgång till inlästa
läromedel. Skapa konto till
alla om ni har denna tjänst.

•

Informera elever och vårdnadshavare
om både Legimus och ILT.

•

Värdera inte att läsa med öronen
som sämre än att läsa med ögonen!

DIREKTÖVERSÄTTNING
Google Översätt (gratis) - med många funktioner
som foto-till-text, talsyntes och direktöversättning i
kameran
Worldictionary (gratis el 30 kr) - översätt enstaka ord
direkt med hjälp av kameran

SayHi (gratis) - taligenkänning och talsyntes. En slags
“extratolk”

Clarify (gratis lightversion el offert) - högkvalitativa
ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700
ordböcker.

SMARTA ANTECKNINGAR
Notability – Spela in samtidigt som du antecknar.
Navigera enkelt i din föreläsning genom att klicka på
ordet eftersom text och är synkade. Kostar 109 kr.
Både skriva- och ritaläge.

AudioNote – Samma funktion som ovan.
Dessutom en tidsangivelse under tiden när du
skriver. Kostar 159 kr.

INBYGGDA HJÄLPFUNKTIONER I iOS
Påminnelser - lägg till en påminnelse för att komma
ihåg enstaka händelser
Kalender - lägg in t.ex. ditt schema med
notifikationer. ”Lektionen börjar om 10
minuter”
Kameran - fotografera av tavlan. Fotografera föremål
och situationer för att förtydliga.

PRESENTATIONSVERKTYG

VISUALISERA UTRÄKNINGAR
Photomath - ta kort på ett tal som räknas ut. Följ
stegen i uträkningen. Gratis.

Myscript calculator - miniräknare som gör om din
handskrivna text till datortext. Gratis.

Keynote gratis

iMovie gratis

Alternativa lärverktyg

Alternativa
lärverktyg

Educreations - Spela in, rita och titta/lyssna igen.
Gratis.

KONTAKT

Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

johanna.kristensson@halmstad.se

http://logopedeniskolan.se

@JoKristensson
"Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag)

Erica Eklöf Johanna Kristensson

”Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling” (Natur &
Kultur)

http://korta.nu/hstdsprak

