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Some Examples 
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Some opportunities

Looking forward 

Making it happen 

Making it better

Varför är god språk- och 
läsförmåga 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. 

En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, 
ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.  

Förebyggande arbete är ofta nyckeln till en framgångsrik skolgång  i 
det livslånga lärandet. 



Från Skollagen

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. Elever som till följd av funktionsnedsättning har 
svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling.  
(Skollagen 3§) 

Dyslexia: what works?
Learning culture - environment, attitudes, expectations   

Knowledge - of dyslexia and its effects 

Strategies and Practices - for positive inclusion  

Expertise - training, resources, assistive technology 

http://www.dyslexiaaction.org.uk/files/dyslexiaaction/
dyslexia_still_matters.pdf

Träna eller kompensera?
Det finns inget motsatsförhållande  

mellan t.ex. lästräning och kompensation.  

Om barn med läs- och skrivsvårigheter får öva kopplingen mellan språkljud 
(fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras 

läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att 
uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).  

SAMTIDIGT 

måste ordförrådet och läsförståelsen fortsätta byggas under tiden genom att 
eleverna får rika möjligheter att läsa, samtala om texter, reflektera, skriva, 

analysera mm. Här kan behövas kompensation parallellt. 

Brooks 2016 'What Works?' 

Ordinary teaching (‘no treatment’) does not enable children with 
literacy difficulties to catch up.  

http://www.dyslexiaaction.org.uk/files/dyslexiaaction/what-
works-5th-edition.pdf



Olika lärverktyg
Det finns en mängd olika digitala alternativa lärverktyg som kan 
underlätta, kompensera och utmana lärandet vid läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi 

T.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, tal- och ljudböcker, 
anteckningsfunktioner, presentationsverktyg etc.  

Förhoppningen är att dessa ska ses som vilka verktyg som 
helst bland alla andra 

Många verktyg finns nu tillgängliga till mobiltelefoner, lärplattor 
och Chromebooks. Inte längre så plattformsberoende som förr.

Strategier

När och hur och för vilka introduceras olika 
lärverktyg för språk-, läs- och skrivutveckling? 

Vilka strategier finns?  

Hur ofta modellar vi ett användande av 
alternativa lärverktyg?

Olika syften med alternativa 
lärverktyg

Kompenserande 

Förebyggande  

Tidiga insatser 

Språkutvecklande i alla åldrar

OLIKA VERKTYG 
ÄR MED ANDRA 
ORD BRA FÖR 

ALLA OCH MÅSTE 
DÄRFÖR ERBJUDAS 

ALLA



Fr SPSM 2016

Erbjud olika verktyg för…

ökad delaktighet 

ökad likvärdighet 

ökad tillgänglighet 

ökad självständighet 

minskad stigmatisering

Några framgångsfaktorer
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 en god dela-kultur och en plan för hur 
kunskapsdelning ska ske 

Tillgång till en skoldatateksfunktion

Några framgångsfaktorer
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

Personalised approaches- 
research

Schneps MH, Thomson JM, Chen C, Sonnert G, 
Pomplun M (2013)



Börja i behovet!  
Inte i ”vilka appar måste vi ha?” Olika behov kan 

kräva olika typer av verktyg och funktioner. 
Vilka alternativa verktyg är relevanta för 

undervisningens fokus samt innehåller tydliga 
stödstrukturer?

Utgångspunkt

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

OBS!

De största utmaningarna?

Hur ska de olika alternativa 
verktygen integreras naturligt i 

undervisningen och hur får vi bort 
”hjälpmedelsstämpeln”?

Ljudning 
Talsyntes 
Rättstavning 
Diktering 
Anteckningar 
Röstmeddelanden 
Påminnelser 
Almanacka 
OCR 
Skanner 
Daisyspelare 
Ordböcker

Appar som alternativa 
verktyg



Tillägg till Chrome &  
Google docs

Olika alternativa verktyg finns till både 
webbläsaren Chrome och till Google Docs i 

form av tillägg (program) samt Googles 
inbyggda funktioner.  

Exempel på tillägg är: 
 - Talsyntes 
 - Diktering 

 - Ordprediktion 
 - Rättstavning 
 - Ordböcker 

 - Ocr 
 - Alla webblösningar

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 

Ger direkt återkoppling vid  
skrivning 

Förenklar ”sökläsning” 

Utmärkt vid andraspråksinlärning 

Finns på många olika  
modersmål

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) - Vanlig ASL-app. Bokstavsljudning 
och uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller 
högkvalitativ. Kostar mellan 30 och 75 kr.

IntoWords Oribi Writer AppWriter

Diktering
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



A new research project

Reasons to be cautious:


Spoken narratives are different to written 
narratives


Dictation places heavy demands on 1) 
Working memory 2) word finding skills


Dictation is not a skill that is typically 
taught or practiced

Syftet 


att undersöka om och i så fall i vilken utsträckning 
dikteringsverktyg (taligenkänning) kan underlätta 
skrivandet för personer med läs- och 
skrivsvårigheter.

An invitation to take part
Comparing 


	 texts produced by dictation or keyboard input


     individual differences


Developing intervention methods


9-10 year olds


Contact: sanna.kraft@svenska.gu.se 

Co

Rättstavning
Tar hänsyn till grava stavfel och lättförväxlade ord. 

Finns även på engelska och tyska.  

Datorprogram/Goole Docs-tillägg: Stava Rex, SpellRight och 
SchreibRex 

App: Oribi Writer (Edu)

Inlästa läromedel/böcker
MTM:s katalog Legimus ger alla elever med någon läsnedsättning 
tillgång till skönlitterära talböcker. 

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

Informera vårdnadshavare om 
både Legimus och ILT. 

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



OCR för uppläsning av text
Ta ett kort på en text och få denna 
uppläst med talsyntes. 

Claro Scanpen 
75 kr (gratis till Android)

Prizmo GO 
Gratis

Google Översätt 
Gratis

Textgrabber 
50 kr

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 109 kr.

Smarta anteckningar

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 liteversion el offert) - högkvalitativa 
ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700 
ordböcker. 

Direktöversättning Ordprediktion
Ger ordförslag medan 
du skriver. 

Snabbar upp skriv- 
processen 

Många program tar 
hänsyn till vissa fel- 
stavningar.



Visualisera uträkningar

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

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

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

Påminnelser - lägg till en påminnelse för att 
komma i tid eller komma ihåg en viktig händelse 

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.

Inbyggda hjälp- 
funktioner i iOS

Assistive Technology: 
 what works?

Learning culture - environment, attitudes, expectations   

Knowledge - of dyslexia and it's effects 

Strategies and Practices - for positive inclusion  

Expertise - training, resources, smart technology

Kontakt

john.rack@lnu.se


http://dyslexiaaction.org.uk 


http://oribi.se 

johanna.kristensson@halmstad.se 


Blogg: http://logopedeniskolan.se


Twitter: @JoKristensson


Aktuell bok: Alternativa lärverktyg - 
digitalt stöd för elevens språk-, läs- 
och skrivutveckling (Natur & Kultur)


