
 
 
 
 

Hitta läromedel 
- som passar i specialpedagogiska sammanhang  

 

 

2018-03-18 



Innehållsförteckning 
Vilka läromedel passar för min elev? ................................................................................... 5 

Vägledande........................................................................................................................... 5 

Egenskaper som ökar tillgängligheten ............................................................................. 5 

Adhd och läromedel ................................................................................................................ 6 

Tydlig struktur och layout ................................................................................................... 6 

Lyssna på texter................................................................................................................... 6 

Lättlästa texter ...................................................................................................................... 6 

Autism, Aspergers syndrom och läromedel......................................................................... 7 

Förutsägbarhet och tydlighet ............................................................................................. 7 

Motiverande innehåll ........................................................................................................... 7 

Digital form ............................................................................................................................ 7 

Lyssna på texter................................................................................................................... 7 

Hörselnedsättning och läromedel ......................................................................................... 8 

Lärmiljön är viktig ................................................................................................................. 8 

Tillgång till teckenspråk ...................................................................................................... 8 

Textad film ............................................................................................................................ 8 

Lättläst text och tydlig struktur ........................................................................................... 8 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och läromedel .............................................................. 10 

Tid för läsning ..................................................................................................................... 10 

Lättlästa texter .................................................................................................................... 10 

Alternativa verktyg ............................................................................................................. 10 

Digital form .......................................................................................................................... 10 

Matematiksvårigheter och läromedel ................................................................................. 11 

Generella matematiksvårigheter ..................................................................................... 11 

Specifika matematiksvårigheter ...................................................................................... 11 

Konkretisera begrepp ........................................................................................................ 11 

Alternativa verktyg ............................................................................................................. 11 

Rörelsehinder och läromedel ............................................................................................... 12 

Digital form .......................................................................................................................... 12 

Göra egna inställningar..................................................................................................... 12 

Alternativa verktyg ............................................................................................................. 12 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ................................................. 12 

Lättlästa texter och tydlig layout ...................................................................................... 12 

Språkstörning och läromedel ............................................................................................... 14 

Lättlästa texter och tydlig struktur ................................................................................... 14 

Digital form .......................................................................................................................... 14 



Alternativa verktyg ............................................................................................................. 14 

Syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet och läromedel ......................................... 15 

Stöd för kommunikation .................................................................................................... 15 

Verktyg som underlättar ................................................................................................... 15 

Kombinerad funktionsnedsättning .................................................................................. 15 

Synnedsättning och läromedel ............................................................................................ 16 

Digital form .......................................................................................................................... 16 

Lyssna på texter................................................................................................................. 16 

Punktskrift ........................................................................................................................... 16 

Svällpappersbilder ............................................................................................................. 17 

Utvecklingsstörning och läromedel ..................................................................................... 18 

Lättlästa texter och tydlig struktur ................................................................................... 18 

Långsam stegring av svårighetsgraden ......................................................................... 18 

Motiverande innehåll ......................................................................................................... 18 

Digital form .......................................................................................................................... 18 

Stöd för minnet ................................................................................................................... 18 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ................................................. 18 

Läromedelsegenskaper - vad är det? ............................................................................ 20 

Egenskaper som ökar tillgängligheten ...................................................................... 20 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ............................................. 21 

Bliss .................................................................................................................................... 21 

Pictogram .......................................................................................................................... 21 

Widgit .................................................................................................................................. 22 

Ritade Tecken ................................................................................................................... 22 

Alternativ bildpresentation ............................................................................................... 23 

Bilderna i läromedlet beskrivs med text som går att få uppläst ......................... 23 

Taktila bilder finns i läromedlet ................................................................................... 23 

Bilderna i läromedlet beskrivs med ljud - syntolkning ......................................... 24 

Bra att veta ........................................................................................................................ 24 

Alternativa styrsätt .............................................................................................................. 25 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med mus ............................ 25 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med en eller två kontakter
 .............................................................................................................................................. 25 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med fingrarna på en 
pekskärm ........................................................................................................................... 25 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med ögonstyrning ........... 26 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med tangentbord ............. 26 



Bra att veta ........................................................................................................................ 27 

Individuella inställningar ................................................................................................... 28 

Det går att stänga av och sätta på uppläsning och ljud ....................................... 28 

Det går att välja layout ................................................................................................... 28 

Det går att välja vilket innehåll som ska visas ........................................................ 29 

Det går att reglera hastigheten i övningarna ........................................................... 29 

När det gäller film ............................................................................................................ 29 

Inspelad text ......................................................................................................................... 30 

Långsam progression ........................................................................................................ 31 

Lättläst ..................................................................................................................................... 32 

Innehåll ................................................................................................................................ 32 

Språklig uppbyggnad ........................................................................................................ 32 

Bilder .................................................................................................................................... 32 

Talat språk i film ................................................................................................................. 33 

Bra att veta ......................................................................................................................... 33 

Tydlig layout ......................................................................................................................... 34 

Uppbyggnad ..................................................................................................................... 34 

Illustrationer/bilder .......................................................................................................... 34 

Tydlig layout i film ........................................................................................................... 34 

Sensorisk ............................................................................................................................... 35 

Teckenspråk ......................................................................................................................... 36 

Textad film ............................................................................................................................. 37 

Hela läromedlet kan bestå av en film, som är textad ............................................. 37 

Filmerna i läromedlet är textade .................................................................................. 37 

Text finns i anslutning till filmerna i läromedlet ..................................................... 37 

Bra att veta ........................................................................................................................ 38 

Tryckt punktskrift ................................................................................................................ 39 

Bra att veta ........................................................................................................................ 39 

Åtkomlig text ......................................................................................................................... 40 

 

  



Vilka läromedel passar för min elev? 

I texterna under den här rubriken får du beskrivningar om hur läromedel kan vara för 

att passa elever med olika funktionsnedsättningar. 

Vägledande 

Texterna är tänkta att vara vägledande och du bör alltid göra en bedömning utifrån 

den aktuella elevens förutsättningar. 

Egenskaper som ökar tillgängligheten 

De blåmarkerade orden i texterna visar vilken typ av egenskaper hos ett läromedel 

som kan passa en specifik målgrupp. Det kan vara till stor hjälp om du är osäker på 

vad du ska söka på för att hitta en viss typ av läromedel. 

Klickar du på de blåmarkerade orden hamnar du på beskrivningar av orden under 

rubriken Vad gör läromedel tillgängliga? 

Läromedlen i Hitta läromedel är uppmärkta enligt de här egenskaperna och de går att 

söka på genom att kryssa i Läromedelsegenskaper under sökrutan. 

  



Adhd och läromedel 

Lärmiljön och lärsituationen är mycket viktig för elever med Adhd, attention 

deficit hyperactivity disorder. Detta kan exempelvis gälla elevens placering i 

klassrummet och att ge tydliga instruktioner och avgränsningar i skolarbetet. 

Lärmiljön kan du läsa mer om på spsm.se. 

Tydlig struktur och layout 

Läromedlen behöver ha tydlig struktur och anpassad layout, det vill säga avskalade, 

rena och med bilder som knyter an till och åskådliggör innehållet – tydlig layout. 

 

Digitala läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar, till exempel att 

kunna dölja viss information, gör läromedlet mer tillgängligt.  

Lyssna på texter 

Alternativa verktyg, till exempel talsyntes, kan vara till stor nytta för många elever. 

Det är bra med läromedel som eleven kan lyssna på. Textföljning, att kunna lyssna 

och samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta fokusering för en del 

– inspelad text, åtkomlig text. 

Lättlästa texter 

En del elever behöver lättlästa texter. För att behålla koncentrationen är det viktigt att 

erbjuda variation med omväxlande uppgifter, olika typer av medier och även använda 

sig av elevens intressen. 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

 

Läs mer om Adhd och lärmiljö på spsm.se 

Läs mer om alternativa verktyg på spsm.se 

  

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tydlig-layout/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/


Autism, Aspergers syndrom och läromedel 

Lärmiljön och lärsituationen är av stor betydelse för elever med autism och 

Aspergers syndrom (autismspektrumtillstånd). 

Förutsägbarhet och tydlighet 

Förutsägbarhet och tydlighet ger förutsättningar för att eleven ska känna sig delaktig i 

och trygg med vad som ska hända under skoldagen. Det är viktigt att hon eller han 

får hjälp att planera sina arbetsuppgifter för att undvika onödiga valsituationer. 

Visuellt stöd i form av skriven text och bilder kan underlätta förståelsen. 

Motiverande innehåll 

Vad som är lämpliga läromedel för denna målgrupp kan variera mycket. Läromedel 

vars innehåll stämmer överens med elevens intressen kan hjälpa till att stärka 

motivationen och därmed lärandet. 

Digital form 

Läromedel i digital form med möjlighet att göra individuella inställningar, där det till 

exempel går att ändra layout och välja svårighetsgrad, ökar tillgängligheten. 

Lyssna på texter 

En del elever kan ha nytta av att lyssna på texter. Då kan upplästa läromedel vara till 

stor hjälp – inspelad text, åtkomlig text. Alternativa verktyg kan underlätta 

inlärningen. 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

 

Läs mer om autism och Aspergers syndrom på spsm.se 

Läs mer om alternativa verktyg på spsm.se 

  

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/


Hörselnedsättning och läromedel 

Behovet av läromedel för elever med hörselnedsättning ser olika ut beroende 

på exempelvis graden av hörselnedsättning samt vilket språk eleven väljer att 

använda. Det vill säga teckenspråk eller ett talat språk. 

Lärmiljön är viktig 

Lärmiljön är av stor betydelse för elever med hörselnedsättning. Det kan exempelvis 

handla om auditiv, det vill säga ljudmiljö och visuell miljö, tillgång till hörselteknik, 

gruppstorlek och möbleringen i klassrummet. 

Tillgång till teckenspråk 

Elever som inte kan höra talat språk behöver få tillgång till teckenspråk för 

kommunikation. Döva elever som har teckenspråk som sitt förstaspråk har behov 

av läromedel på teckenspråk i olika ämnen. De behöver också läromedel på 

teckenspråk i ämnet teckenspråk, precis som elever som har svenska som 

förstaspråk också behöver läromedel på svenska i ämnet svenska. 

Även de elever som inte har teckenspråk som förstaspråk kan behöva läromedel på 

teckenspråk i olika ämnen samt i ämnet teckenspråk. Läromedel som används för att 

jämföra teckenspråk och svenska behövs också. 

Textad film 

Om man använder film i undervisningen ska filmen vara textad och det underlättar 

om man kan se ansiktet på den som pratar. I ämnen där det är vanligt med 

hörövningar, bland annat engelska och moderna språk, bör hörövningen också 

finnas i textform så att eleven kan få stöd av texten när hon eller han lyssnar på 

ljudet. 

Om man använder digitala läromedel ska uppläst information också finnas i textform 

och effektljud ska visualiseras. 

Lättläst text och tydlig struktur 

För en del elever med hörselnedsättning kan lättlästa läromedel och läromedel som 

har tydlig layout vara bra. 

 

 

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/teckensprak/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/textad-film/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tydlig-layout/


Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

  

Läs mer om elever som är döva och elever med hörselnedsättning på spsm.se 

  

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/


Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och 
läromedel 

Läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan handla om 

svårigheter att stava och läsa med flyt, och även om läsförståelse. Elever med 

läs- och skrivsvårigheter har därför olika behov när det gäller läromedel. 

Tid för läsning 

Det är viktigt att få god tid på sig för läs- och skrivinlärning. Det behövs många 

tillfällen att läsa och skriva olika typer av texter och samtala om dem. Texterna bör 

vara motiverande och på en nivå som passar eleven. 

Lättlästa texter 

Lättlästa texter kan vara till hjälp vid läsinlärning men kan också förenkla att ta till sig 

innehållet i ett läromedel. Det är viktigt att förstå ord och begrepp innan man börjar 

arbeta med en text. 

Alternativa verktyg 

På lektioner där ämnets innehåll ska vara i fokus behöver eleverna få tillgång till stöd 

i sitt lärande. Det kan handla om att använda alternativa verktyg såsom talsyntes och 

ordprediktion. 

Digital form 

Till stor hjälp är även de läromedel i digital form, som ger möjlighet till individuella 

inställningar, exempelvis genom att kunna ändra layout. 

Digitala läromedel med textföljning, det vill säga där eleverna kan lyssna och 

samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta läsningen - åtkomlig text, inspelad 

text. 

 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

Läs mer om läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg på spsm.se 

Läs mer om Vad är lättläst?, en publikation av Monica Reichenberg och Ingvar 

Lundberg på spsm.se 

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lasa-och-skriva/
https://webbutiken.spsm.se/vad-ar-lattlast/
https://webbutiken.spsm.se/vad-ar-lattlast/


Matematiksvårigheter och läromedel 

När man pratar om matematiksvårigheter brukar man skilja på generella 

matematiksvårigheter och specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli.  

Generella matematiksvårigheter 

Vid generella matematiksvårigheter kan eleverna behöva läromedel med tydlig 

struktur och en avskalad och ren layout – tydlig layout. Även lättlästa korta texter kan 

underlätta inlärningen. Läromedel som har en långsam progression, vilket innebär ett 

flertal övningar på varje nivå och med en långsam stegring av svårighetsgraden kan 

vara till hjälp för en del elever. 

Specifika matematiksvårigheter 

Specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli kan ha olika orsaker men uttrycker sig ofta 

i att eleverna har svårt med något eller några specifika områden inom matematik. Det 

kan handla om att lära sig klockan, tidsuppfattning eller de fyra räknesätten. 

Konkretisera begrepp 

Datorprogram, konkret och laborativt material och liknande kan hjälpa till att 

visualisera och konkretisera matematiska begrepp. I en del digitala 

matematikläromedel är det möjligt att arbeta direkt i den digitala boken vilket kan 

underlätta. 

Alternativa verktyg 

Det kan ibland vara bra att lyssna på text. I vissa läromedel är texterna inlästa –

inspelad text. Användandet av alternativa verktyg, till exempel talande miniräknare, 

kan också öka möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen. 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

Läs mer om matematiksvårigheter och dess konsekvenser på spsm.se 

Läs mer om matematik och stöd i skolan på spsm.se 

Läs mer om räkna med it på spsm.se 

  

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tydlig-layout/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/langsam-progression/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/matematiksvarigheter/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/matematiksvarigheter/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/matematik/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/matematik/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/rakna-med-it/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/rakna-med-it/


Rörelsehinder och läromedel 

Digital form 

Läromedel i digital form underlättar ofta inlärningen för elever med rörelsehinder. 

Digitala läromedel ger goda möjligheter att arbeta med stöd av både ljud och bild och 

underlättar de motoriska momenten. Det är också viktigt för eleverna att kunna 

navigera i läromedlet med alternativa styrsätt. 

Det är bra med inlästa texter som har textföljning, det vill säga där man kan lyssna 

och samtidigt följa med i markerad text –  inspelad text, åtkomlig text. Eleven kan 

behöva lyssna i olika hastigheter. 

Göra egna inställningar 

Individuella inställningar, att exempelvis kunna förstora och välja 

bakgrundsfärgunderlättar för många elever. Ordprediktion som föreslår ord medan 

man skriver kan innebära att arbetet förenklas i samband med olika övningsuppgifter. 

För en del elever kan tillgång till bilder som komplement till text vara till hjälp. 

Alternativa verktyg 

Att använda alternativa verktyg, till exempel talsyntes eller rättstavningsprogram, är 

bra för många elever. Det bör vara möjligt att använda talsyntes även vid inskrivning 

av text. Läromedel med uppgifter som kan utföras och sparas direkt i datorn ökar 

självständigheten. 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Ibland är rörelsehinder också kombinerat med andra funktionsnedsättningar.  

Elever som har svårt att förmedla sig i tal kan använda sig av alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK). 

Lättlästa texter och tydlig layout 

En del elever behöver läromedel där texterna är lättlästa, det vill säga korta texter 

som i olika grad är kognitivt anpassade. Det kan även vara viktigt med en anpassad 

layout, där exempelvis text och bild samverkar och där bilderna inte innehåller 

många detaljer – tydlig layout. Detta gäller såväl i tryckta läromedel som i digitala. 

 

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativa-styrsatt/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/akk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/akk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tydlig-layout/


 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

 

Läs mer om rörelsehinder på spsm.se 

Läs mer om alternativ och kompletterande kommunikation(AKK) på spsm.se 

Läs mer om alternativa verktyg på spsm.se 

  

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/rorelsehinder2/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/rorelsehinder2/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-kompletterande-kommunikation/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/


Språkstörning och läromedel 

För elever med språkstörning är det viktigt att lärmiljön är språkligt och 

kommunikativt tillgänglig. En bra ljudmiljö underlättar för att kunna 

uppfatta språkljuden. Eleven behöver stöd att förstå och tolka språklig 

information. 

Eleverna behöver tid för, och hjälp att utveckla strategier för sin 

kommunikation, exempelvis genom bilder och tecken.  

Lättlästa texter och tydlig struktur 

Förförståelse är viktigt, det vill säga att förstå ord och begrepp innan man börjar 

arbeta med en text. Lättlästa texter och läromedel som har en tydlig struktur och en 

layout som är anpassad för eleven – tydlig layout. Texter kan också behöva 

visualiseras i form av bilder, tecken eller symboler – alternativ och kompletterande 

kommunikation. 

Digital form 

Läromedel i digital form är till stor hjälp eftersom det då går att anpassa innehåll och 

form efter de behov eleven har – individuella inställningar. Exempelvis möjligheten att 

visa en sida i taget eller att ändra typsnitt på texten. 

Alternativa verktyg 

Att använda alternativa verktyg, exempelvis stavningsprogram eller att kunna lyssna 

på uppläst text, kan underlätta för många elever – inspelad text, åtkomlig text.  

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

 

Läs mer om elever med språkstörning på spsm.se 

Läs mer om alternativa verktyg på spsm.se 

Läs mer om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) på spsm.se 

Läs mer om lättlästa texter i Vad är lättläst?, en publikation av Monica Reichenberg 

och Ingvar Lundberg på spsm.se 

  

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tydlig-layout/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/akk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/akk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Sprakstorning/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-kompletterande-kommunikation/
https://webbutiken.spsm.se/vad-ar-lattlast/
https://webbutiken.spsm.se/vad-ar-lattlast/


Syn- och hörselnedsättning eller 
dövblindhet och läromedel 

Kombinerad syn och hörselnedsättning skiljer sig åt från person till person i 

grad och typ. För några få kan det innebära att personen är helt dövblind. 

Stöd för kommunikation 

Viktigt är att behovet av stöd för kommunikation, information och undervisning 

tillgodoses oavsett grad av nedsättning. Det kan underlättas genom läromedel som 

har: 

 talat språk 

 text till talat språk 

 teckenspråk 

 taktilt teckenspråk 

 anpassad svartskrift 

 punktskrift 

 synanpassade bilder 

 taktila bilder 

Verktyg som underlättar 

En anpassad dator eller läsplatta och/eller smartboard samt hörhjälpmedel som 

mikrofon och slinga kan underlätta för eleven med syn- och hörselnedsättning, 

dövblindhet. 

Kombinerad funktionsnedsättning 

Kombinationen syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är sällsynt och komplex. 

Funktionsnedsättningen är svår att upptäcka på grund av att den både är aktivitets- 

och uppgiftsrelaterad. När båda funktionsnedsättningarna uppträder samtidigt 

förstärker de  

varandra på ett negativt sätt, även mindre nedsättningar i kombination kan ha  

konsekvenser för lärandet. 

 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

 

Läs mer på Hörselnedsättning och Synnedsättning. 

Läs mer om syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet på spsm.se  

https://hittalaromedel.spsm.se/malgrupper/horselnedsattning/
https://hittalaromedel.spsm.se/malgrupper/synnedsattning/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/syn--och-horselnedsattning-eller-dovblindhet/


Synnedsättning och läromedel 

I tryckta läromedel är det viktigt för elever med synnedsättning att det 

är tydliga kontraster och ren struktur för att underlätta läsningen av text och 

bild. 

Digital form 

Eleverna har också behov av att läromedel finns tillgängliga i digital form för att 

exempelvis kunna göra individuella inställningar, det vill säga förstora, ändra 

bakgrundsfärg och kontrast. För många är det viktigt att datorn går att styra från 

tangentbordet och inte bara med muspekare. Det bör vara lätt att navigera i 

läromedlet. 

Lyssna på texter 

Texter som ska vara åtkomliga för skärmläsningsprogram och för att kunna läsas 

medpunktskriftsskärm behöver vara lagrade som text och inte som bild – åtkomlig 

text. Upplästa texter gör det möjligt att lyssna på innehållet – inspelad text. 

För många elever är det bra om man även kan anpassa hastigheten på 

uppläsningen. Detta är möjligt i exempelvis e-böcker som kan användas med datorns 

talsyntes.  

 

Lämpliga e-boksformat för målgruppen kan vara DAISY text, DAISY ljud, DAISY text 

och ljud, Textview och HTML. För att lyssna på eller läsa en e-bok behövs ett 

program i datorn eller en fristående spelare. I många fall följer läsprogram med vid 

inköpet av e-boken. De kan också köpas eller laddas ned kostnadsfritt från internet. 

Olika läsprogram passar olika e-boksformat. 

Punktskrift 

Läromedel på punktskrift har elever med svår synnedsättning eller blindhet behov av. 

De har också nytta av en dator med skärmläsningsprogram som läser av 

informationen på bildskärmen och presenterar den som syntetiskt tal, i förstorat 

format eller på punktskriftsskärm. 

Läromedel som har pedagogiska anpassningar och bildbeskrivningar behövs. Detta 

innebär att uppgifter och bilder har omarbetas till text eller till taktila bilder – alternativ 

bildpresentation. De omarbetade uppgifterna har samma pedagogiska innebörd som 

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tryckt-punktskrift/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativ-bildpresentation/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativ-bildpresentation/


uppgifterna i originalboken och det bidrar till att eleverna kan arbeta lika självständigt 

som övriga klasskamrater. 

Svällpappersbilder 

Taktilt material, exempelvis svällpappersbilder, är bilder i relief och används när 

bildbeskrivningar inte fungerar. I naturvetenskapliga ämnen och matematik kan till 

exempel diagram avläsas taktilt – sensoriskt. 

 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

 

Läs mer om synnedsättning på spsm.se 

Läs mer om e-böcker på spsm.se 

Läs mer om talsyntes på spsm.se 

  

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/sensorisk/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/synnedsattning/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/e-bocker/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/e-bocker/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/talsyntes/


Utvecklingsstörning och läromedel 

Lättlästa texter och tydlig struktur 

Elever med utvecklingsstörning behöver ofta läromedel med lättlästa texter. 

Texterna bör också vara kognitivt anpassade och följa ett enhetligt upplägg. 

Det är också viktigt att text och bild samverkar och att bilderna inte innehåller 

alltför många detaljer – tydlig layout. 

Långsam stegring av svårighetsgraden 

Många elever behöver läromedel med långsam progression, vilket innebär ett flertal 

övningar på varje nivå och med en långsam stegring av svårighetsgraden. 

Motiverande innehåll 

Inlärningen förenklas om läromedlet är motiverande och tar hänsyn till elevens 

intressen. Det är viktigt med repetition och att få möjlighet att lära med alla 

sinnen. För äldre elever är det betydelsefullt att läromedel är åldersadekvata. 

Digital form 

Digitala läromedel som gör det möjligt med individuella inställningar passar för en del 

elever. Det kan exempelvis innebära att man väljer vad som ska presenteras på 

skärmen eller väljer svårighetsgrad. Det kan också vara bra att lyssna på texter och 

att kunna navigera med alternativa styrsätt. 

Stöd för minnet 

Det kan finnas behov av verktyg för att ge stöd till minnet när det gäller exempelvis 

tidsuppfattning och planering. 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Elever som har svårt att uttrycka sig och förstå vad som sägs kan behöva stöd av 

symboler eller annan alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. 

Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. 

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/lattlast/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tydlig-layout/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/langsam-progression/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativa-styrsatt/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/akk/


 

Läs mer om utvecklingsstörning på spsm.se 

Läs mer om alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) på spsm.se 

  

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-kompletterande-kommunikation/


Läromedelsegenskaper - vad är det? 

I Hitta läromedel kan du söka på egenskaper som gör ett läromedel 

tillgängligt. De här egenskaperna visar på vilket sätt ett läromedel är 

utvecklat eller anpassat för att elever i behov av särskilt stöd på bästa 

sätt ska kunna tillgodogöra sig läromedlet.  

Egenskaper som ökar tillgängligheten 

I Hitta läromedel har vi tagit fram 13 olika egenskaper som var för sig eller 

tillsammans hjälper till att göra läromedel tillgängliga. Vilka egenskaper som kan 

passa för vilka elever kan du läsa mer om under rubriken Funktionsnedsättning och 

läromedel i den gula menyrubriken ovan. 

Egenskaperna är: 

 AKK - alternativ och kompletterande kommunikation 

 Alternativ bildpresentation 

 Alternativa styrsätt 

 Individuella inställningar 

 Inspelad text 

 Långsam progression 

 Lättläst 

 Sensorisk 

 Teckenspråk 

 Textad film  

 Tryckt punktskrift 

 Tydlig layout 

 Åtkomlig text 

Beskrivning av varje egenskap hittar du under rubriken Vad gör läromedel 

tillgängliga? i den gula menyfliken ovan. 

Egenskaperna har tagits fram med hjälp av rådgivare och specialpedagoger inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och externa experter samt i 

samverkan med Swedish Standards Institute (SIS). 

  

https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/akk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativ-bildpresentation/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativ-bildpresentation/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativa-styrsatt/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/alternativa-styrsatt/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/individuella-installningar/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/inspelad-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/langsam-progression/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/langsam-progression/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/sensorisk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/sensorisk/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/teckensprak/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/teckensprak/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/textad-film/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/textad-film/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tryckt-punktskrift/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/tryckt-punktskrift/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/
https://hittalaromedel.spsm.se/laromedelsegenskaper/atkomlig-text/


Alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) 

Läromedel med AKK är läromedel med bilder eller symboler som stöd 

till text. Bilderna eller symbolerna förstärker antingen delar av 

meningar eller hela meningar. 

Sök läromedel inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Detta kan vara till god hjälp för elever när de ska ta del av innehållet. Ofta ligger 

symbolerna som stöd på de betydelsebärande orden i en mening. Ibland ligger 

bilderna som en ”läsbar” mening. 

Här följer de olika symbolsystem som kan finnas i läromedlen som är uppmärkta 

medAlternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i den här söktjänsten.  

Bliss 

Bliss är ett system av symboler och grammatiska tecken som bildar ord och begrepp. 

Med bliss är det möjligt att bilda fullständiga meningar.  

Läs mer om Bliss på spsm.se. På webbplatsen blissonline kan du ladda ner blissord 

och skapa olika dokument. Så här kan det se ut: 

 

Pictogram 

Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart 

bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Läs mer om Pictogram på 

spsm.se. På webbplatsen pictogram.se kan du ladda ner pictobilder och skapa 

dokument. Nedan kan du se exempel på hur det kan se ut: 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|akk
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/grafisk-akk/bliss/
http://www.blissonline.se/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/grafisk-akk/piktogram/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/grafisk-akk/piktogram/
http://www.pictogram.se/


 

Widgit 

Widgit är symboler som kan användas vid exempelvis träning av läs- och 

skrivförmågan. 

Läs mer om AKK på spsm.se. Så här kan det se ut: 

 

Ritade Tecken 

Ritade Tecken är avsett som stöd för pedagoger vars elever använder Tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). De ritade tecknet ger ett stöd 

för minnet för ett tecken du redan träffat på. På webbplatsen ritadetecken.se kan du 

ladda ner ritade tecken och skapa dokument. Så här ser de ritade tecknen ut: 

 
 

Metod som stöd för kommunikation 

Tecken som AKK (TAKK) är en metod för att stödja kommunikation. TAKK bygger på 

tecken i det svenska teckenspråket. Betydelsebärande ord tecknas samtidigt som 

man talar. Läs mer om Tecken som AKK på spsm.se. Så här kan det se ut: 

  

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-kompletterande-kommunikation/
http://www.ritadetecken.se/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-kompletterande-kommunikation/Manuell-och-kroppsnara-AKK/Tecken-som-AKK/


Alternativ bildpresentation 

I läromedel kan alternativ bildpresentation innebära att bilder har 

omarbetas till antingen en beskrivande text som går att få uppläst eller 

till en taktil bild. 

Sök läromedel inom Alternativ bildpresentation 

Här kan du läsa om hur bilderna är omarbetade i de läromedlen som är uppmärkta 

medAlternativ bildpresentation i den här söktjänsten. 

Bilderna i läromedlet beskrivs med text som går att få uppläst 

Texten under bilden beskriver bilden för elever som inte har möjlighet se den. 

Exemplet visar detaljrikedomen hos en beskrivande text. Uppläsningen kan ske med 

hjälp av en talsyntes. 

 

Fotografi av stadsmiljö i Warszawa. En smal kullerstensgata letar sig fram mellan 

gamla hus som är målade i olika ljusa färger. Husen har 4-5 våningar och på vissa av 

dem hänger butiksskyltar. Längs med gatan står några bilar parkerade och en man 

cyklar i förgrunden. I slutet av gatan tar en tvärgående väg vid och man kan se två 

höga kyrktorn mot den blå himlen. 

Taktila bilder finns i läromedlet  

Här är en bild som är omarbetad till taktil form av SPSM. Originalbilden finns i 

läromedlet Rena rama forntiden från Sanoma utbildning. 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|abp


 

Bilderna i läromedlet beskrivs med ljud - syntolkning 

Läromedlet nedan innehåller alternativ bildpresentation med hjälp av ljud. Detta i 

form av en person som beskriver det som sker i de rörliga bilderna i filmen, det vill 

säga syntolkning. 

 

 
Ur Ninjakoll, FUB 

Bra att veta 

De läromedel som är uppmärkta med Alternativ bildpresentation är ofta anpassningar 

av förlagsutgivna läromedel till tryckt punktskrift eller till formaten Textview, Daisy ljud 

och Daisy text och ljud. 

  



Alternativa styrsätt 

Alternativa styrsätt innebär att det digitala läromedlet eller 

programmet är utvecklat så att det kan styras och fungera med minst 

två olika alternativ. 

Sök läromedel inom Alternativa styrsätt 

Här beskrivs vilka alternativ som kan finnas hos de läromdel som är uppmärkta 

medAlternativa styrsätt i den här söktjänsten. 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med mus 

 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med en eller 
två kontakter 

 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med fingrarna 
på en pekskärm 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|ass


 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med 
ögonstyrning 

 

Läromedlet går helt eller till största delen att styra med 
tangentbord 



 

Bra att veta 

Många webbaserade läromedel fungerar både på pc, och styrs till exempel med mus, 

och pekplatta och smart telefon, och styrs med fingrarna. Det går då att använda 

samma läromedel på olika enheter utifrån behov. Läromedlet har då alternativa 

styrsätt. 

För personer som fysiskt eller kognitivt har svårigheter att hantera vanligt 

tangentbord och mus finns det också andra lösningar än de som är inbyggda i eller 

finns i utrustningen till en dator och pekplatta. Exempel på detta är - alternativa 

muspekare, - styra musen med huvud, mun, ögon eller röst, - specialanpassat 

tangentbord, - förstorat och förenklat tangentbord, - tangentbord på skärmen, 

diktering med röst för att minska användningen av musen och klicka med hjälp av 

kontakter eller specialprogram. 

  



Individuella inställningar 

Individuella inställningar innebär att användaren kan göra 

inställningar i de tekniska funktionerna i det digitala läromedlet. 

Sök läromedel inom Individuella inställningar 

Funktionerna går att sätta på och stänga av, släcka och tända, välja och välja bort. 

Här kan du läsa om vilka inställningar som kan vara möjliga att göra i läromedlen 

som är uppmärkta med Individuella inställningar i den här söktjänsten. I vissa fall 

finns exempel på hur det kan se ut. 

Det går att stänga av och sätta på uppläsning och ljud 

Här nedan kan du se en bild på ett ljudreglage. 

 

Det går att välja och välja bort textmedföljning 

Här ser du ett exempel på hur textmedföljning kan se ut. 

 

Det går att välja layout 

Här går det att välja olika bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt, färger på text och 

understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilka knappar och 

menyer som ska vara synliga. 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|iin


 

Det går att välja vilket innehåll som ska visas 

Det kan innebära att visst innehåll visas beroende på vilken svårighetsnivå som väljs, 

att eleven kan lägga till information genom en anteckningsfunktion eller att delar av 

texten kan tas bort. 

Det går att reglera hastigheten i övningarna 

Eleven kan då välja hastigheten på hur innehållet i läromedlet presenteras. 

 

När det gäller film 

 Det går att välja om undertext ska vara på och av 

 Det går att välja om ljud ska vara på och av 

  



Inspelad text 

Inspelad text innebär att skriven text i ett läromedel är inspelad med 

mänskligt tal eller genererad av en talsyntes. 

Sök läromedel inom Inspelad text 

Här följer ett antal punkter som beskriver vad det kan innebära att ett läromedel är 

uppmärkt med Inspelad text i den här söktjänsten. 

 Det går att få hela eller största delen av texten uppläst med mänsklig röst. 

 Det går att få hela texten uppläst av läromedlets talsyntes. 

 Det går att reglera hastigheten på uppläsningen. 

 Textmedföljning finns; det går att lyssna på texten och samtidigt följa med i den 

markerade texten på skärmen. 

 Det går att få funktioner i läromedlet upplästa. (Exempelvis menyer) 

 Det finns talande instruktioner i läromedlet. 

 

Så här kan det se ut att få texten uppläst med textmedföljning.  

 

Ur Samhällskunskap - så klart! av Gleerups 

  

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|itx


Långsam progression 

Långsam progression innebär att ämne och innehåll presenteras 

långsamt för eleven. 

Sök läromedel inom Långsam progression 

Här kan du läsa om hur läromedel som är uppmärkta med långsam progression kan 

vara uppbyggda. 

 Innehåll på text eller uppgifter ökar långsamt i svårighetsgrad. 

 Det finns många övningar på samma moment. 

 Det finns många uppgifter inom samma område. 

 Det finns flera texter med samma innehåll. 

  

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|lp


Lättläst 

När det gäller Lättläst ligger fokus på textens innehåll och textens 

språkliga uppbyggnad. 

Sök läromedel inom Lättläst 

Här följer exempel på vad det kan innebära när ett läromedel är uppmärkt 

med Lättläst i den här söktjänsten. 

Innehåll 

 Texten har ett personligt tilltal. 

 Texten har en tydlig författarröst. 

 Innehållet har en tydlig ordningsföljd, röd tråd, kronologi. 

 I texten förmedlas information i korta sekvenser. 

 Underförstådd information förekommer sparsamt i texten. 

 Orsakssamband framgår och förklaras tydligt i texten. 

 I texten förekommer det praktiska exempel för att förtydliga den fakta som 

avhandlas. 

 Texten innehåller korta summeringar efter ett avsnitt. 

 Rubrikerna beskriver avsnittets innehåll. 

 Siffrors betydelse (vad de innebär/står för) blir förklarade i texten. 

Språklig uppbyggnad 

 Begränsad mängd text på varje uppslag. 

 Texten har omväxlande långa och korta meningar som ger en god läsrytm. 

 Texten innehåller ord som får meningarna att hänga ihop (satskonnektorer) 

 Meningarna är skrivna i rak ordföljd. 

 Inskjutna bisatser förekommer sparsamt i texten. 

 Passiv form förekommer sparsamt i texten. 

 Svåra ord förekommer sparsamt i texten. 

 Texten innehåller vanliga och ofta förekommande (högfrekventa) ord. 

 Svåra ord blir förklarade löpande i texten. 

 Texten innehåller få abstrakta begrepp. 

 Fasta uttryck och metaforer förekommer sparsamt i texten. 

Bilder 

 Bilderna i läromedlet säger samma sak som texten. 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|lattlast


 Det finns förklarande bildtexter till bilder och illustrationer. 

 

Maja ser en liten pojke. Han dyker. 

Exempel ur Maja på badhuset, SPSM 

Talat språk i film 

 Vi har vidgat begreppet lättläst så det kan användas till det talade språket i film. 

 Det talade språket, i exempelvis film, är språkligt anpassat. 

Bra att veta 

Beskrivningarna bygger dels på riktlinjer från Centrum för Lättläst, som gått in under 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och dels på det som står i boken Vad är 

lättläst? 

  

http://lattlast.se/
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?ProductId=3609
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?ProductId=3609


Tydlig layout 

Tydlig layout handlar om läromedlets formmässiga uppbyggnad och 

struktur. 

Sök läromedel inom Tydlig layout 

Uppbyggnad 

 Sidorna innehåller ett fåtal tydliga komponenter i konsekvent ordning till 

exempel rubrik, text, bild. 

 Fraseringen/radbrytningen är genomtänkt i texten. 

 Texten i läromedlet står i en spalt. 

 Texten är indelad i tydliga stycken. 

 I texten finns få och läsbara typsnitt i större storlek. 

 Raderna är inte för långa i texten. (max 50 – 55 nedslag) 

 Färgkodning förtydligar områden/innehåll/register/innehållsförteckning. 

Illustrationer/bilder 

 Illustrationerna är konsekvent placerade på varje sida/uppslag. 

 Bilderna/illustrationerna är placerade så att de förstärker textens innehåll. 

 I läromedlet förekommer det inga/sparsamt med dekorationsbilder. 

 Illustrationerna/bilderna är åldersneutrala. 

Tydlig layout i film 

 Strukturen i filmen är tydlig. 

 Strukturen i filmen har ett tydligt visuellt upplägg. 

  

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|tl


Sensorisk 

Ett sensoriskt läromedel är utformat så att innehållet helt eller till 

största delen kan tolkas via sinnena. 

Sök läromedel inom Sensorisk 

Eleven får möjlighet att inhämta kunskap via syn, hörsel, smak, lukt och/eller känsel. 

 Innehållet kan tolkas via olika sinnen 

 Läromedlet ger eleven en konkret upplevelse av olika begrepp (som stor/liten, 

mjuk/hård) 

 Läromedlet ger eleven en konkret upplevelse av olika företeelser (tid, längd 

etc.) 

 Läromedlet ger eleven möjlighet att uppleva olika egenskaper som storlek, 

tyngd, form, färg, känsel, ljud, temperatur och/eller vikt 

 Läromedlet består av bilder som kan uppfattas och tolkas med känseln, till 

exempel taktila bilder 

Här är exempel på taktila böcker vars innehåll kan tolkas med känseln. 

 

  

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|sen


Teckenspråk 

Det svenska teckenspråket är ett av världens många visuella-gestuella 

språk och bygger på signaler som kan uppfattas med synen. 

Sök läromedel inom Teckenspråk 

En del personer med dövblindhet använder teckenspråk i taktil form. 

 Läromedlet är på svenskt (eller annat) teckenspråk 

 Det finns svenskt tal (eller annat) i läromedlet 

Här är ett exempel på ett läromedel i svenskt teckenspråk på nybörjarnivå: 

 

Läs mer om teckenspråk på spsm.se 

  

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|tecken
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Teckensprak/
https://www.handernasvarld.se/demo/


Textad film 

Läromedel med textad film innebär att det som personer säger i filmen 

presenteras med textremsa eller finns tillgänglig på annat sätt. 

Sök läromedel inom Textad film 

Hela läromedlet kan bestå av en film, som är textad 

 

Ur Min hörsel, Mediacuben 

Filmerna i läromedlet är textade 

Det kan också vara ett digitalt läromedel som innehåller filmer, som är textade.  

Det kan ibland finnas två versioner av filmerna, en med text och en utan. 

 

Text finns i anslutning till filmerna i läromedlet 

I vissa fall kan förlaget eller producenten ha valt att lägga textmanuset vid sidan om 

eller i anslutning till filmen. 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|txt
https://www.youtube.com/watch?v=WB9mN3FE4uY


Bra att veta 

Det finns också filmer där texten är gjord utifrån att personer som ska titta på filmen 

inte hör. Då kan texten ha olika färg beroende på vem som talar eller att man skriver 

ut namnet på den som talar. Signifikanta ljud, till exempel att det ringer på dörren 

presenteras i text. 

 

  



Tryckt punktskrift 

Punktskrift är ett system av sex eller åtta punkter som kombineras till 

olika bokstäver eller tecken och kan tillämpas på alla språk. 

Sök läromedel inom Tryckt punktskrift 

Läromedel med tryckt punktskrift kan tryckas på två olika sätt. För de som är ovana 

punkskriftsläsare är punktskriften tryckt med dubbelt radavstånd. Det kallas för 

glesskrift. För de som är mer vana är punktskriften tryckt med enkelt radavstånd, så 

kallad tätskrift. 

 

Bra att veta 

En del läromedel med punktskrift innehåller också svartskrift, alltså ”vanlig” text. 

Detta för att elever i en klass ska kunna arbeta tillsammans med läromedlet. Läs mer 

om punktskrift på spsm.se 

  

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|punkt
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Punktskrift/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Punktskrift/


Åtkomlig text 

Texten i det digitala läromedlet är lagrad som text vilket innebär att 

den är kopierbar och fungerar tillsammans med talsyntes och 

skärmläsningsprogram (och punktdisplay). 

Sök läromedel inom Åtkomlig text 

 Hela eller större delen av texten i läromedlet är lagrad som text och därmed 

kopierbar. 

 Det går att få hela eller större delen av texten uppläst med ett talsyntesprogram. 

 Det går att få hela eller större delen av texten uppläst med ett 

skärmläsningsprogram. 

 Det går att få hela eller större delen av texten överförd till punktskrift på en 

punktdisplay (kan också kallas punktskriftsskärm). 

 

http://www5.spsm.se/hittalaromedel/sokresultat/?faceted=AccessibilityProperties|atx

