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”..I valet av metoder ingår också att 

välja de lärverktyg som är bäst 

lämpade för undervisningen och en 

tidsenlig utbildning…..” 

”….Lärverktyget bör vara 

åldersanspassat och erbjuda varierad 

svårighetsgrad, så att barnen eller 

eleverna kan ta sig an uppgifterna på 

egen hand och på olika sätt. Lår barnet 

eller eleven vara delaktig och säga sin 

mening vid valet av lärverktyg….”  

”…Med lärverktyg kan verksamheten 

erbjuda barn och elever olika vägar till 

kunskap, beroende på behov och 

situation….” 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning s.66
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Hitta läromedel



Vilka krav kan ställas på en app så att den stödjer
olika behov och förutsättningar?

Elever ska ha tillgång till de lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning. 

Efter grundskolan ska elever kunna 

använda modern teknik som ett verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande.

Skolverket

Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån 

sina egna förutsättningar. It och den pedagogiska 

tillämpningen av it, är en viktig del för att 

åstadkomma detta.

SPSM



Artikel 12–15

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla 

frågor som berör det. När domstolar och 

myndigheter behandlar fall som rör barnet ska 

barnet höras och barnets intresse komma i 

första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet ska 

respekteras.

Artikel 23

Alla barn med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 

anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta 

aktivt i samhället

Du ska kunna få samma information i former som är 

tillgängliga för dig. Du ska ha rätt att säga vad du vill 

säga.

Konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning 

Barnkonventionen

Artikel 2 Definitioner 

”kommunikation”

som innefattar bl.a. språk, textning, punkt-skrift, taktil kommunikation, storstil, 

tillgängliga multimedier, kompletterande och alternativa former, medel och 

format för kommunikation baserade på textstöd

Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för 

att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva 

yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta 

emot och sprida uppgifter och idéer på samma villkor som andra och 

genom alla former av kommunikation som de själva väljer 

enligt definitionen i artikel 2

Artikel 21 ….utan dröjsmål och extra kostnader förse personer med 

funktionsnedsättning med information som är avsedd för 

allmänheten i tillgängligt format och teknologi anpassad för olika 

funktionshinder



Syfte - rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna 

förutsättningar

Förväntad effekt - för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande
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På www.spsm.se kan du hitta mer om: 

• Tips om appar , exempel på webbsidor med tips om appar

• Grupper på sociala medier

• Boktips 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-

larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/appar/tips-om-appar/

http://www.spsm.se/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-it/alternativa-verktyg/appar/tips-om-appar/

