
 

 

 

SKOLDATATEK KARLSTAD 
-för en tidsenlig och tillgänglig utbildning.  
 

Skoldatatek Karlstad vill bidra till att alla elever i kommunens 
grundskolor och grundsärskolor, utifrån sina behov och 
förutsättningar får delaktighet och en tillgänglig lärmiljö och 
därmed ökad måluppfyllelse. 

Vi är en resurs för kommunens skolor som kombinerar 
specialpedagogik och IT för att vara med och utveckla 
tillgängliga lärmiljöer. 

Vi vänder oss i första hand till skolpersonal i Karlstads kommun 
för att tillsammans skapa förutsättningar för alla elever att                 
lyckas i lärandet. 

 

 

 

 

• Fortbildningsinsatser för både arbetslag och skolor.  

• Samtalspartner vid behov av tillgänglig lärmiljö. 

• Visning, provning och utbildning av lärverktyg och pedagogisk 

programvara.  

• Korttidslån av vissa lärverktyg för provning i klassrummet.  

• Teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån.  

 



En tidsenlig och tillgänglig lärmiljö är 
hälsofrämjande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öron- 

läsning 

Talsyntes 

Diktering 

Tillgängligt 

läsande och 

skrivande 

Ljudförstärkning/ljud-

utjämning för 

koncentration och 

bättre ljudmiljö 

Appar för 

struktur och 

minne 

Inlärning, 

presentation, 

bedömning på 

flera sätt Digitala lärverktyg är ett sätt att 

bredda undervisningen och göra 

lärandet mer tillgängligt för fler. 

Som en följd blir behovet av 

särskilt stöd mindre. En vinst för 

både pedagoger och elever.  

 

 



Skollagen 

… I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare.  (1 kap 4§) 

…Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling. (1 kap 5§) 

… Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 
lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. (10 kap m 
fl)  

Diskrimeringslagen 

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktions-
nedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar 
skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska            
komma i en jämförbar situation med personer utan denna         
funktionsnedsättning.             (Ny lag f o m 1 jan 2015) 

 



-för en tidsenlig och 

tillgänglig utbildning 

Kontakta oss gärna: 

                      

Nathalie Thegel       Mona Ordqvist 
IKT-pedagog                                Specialpedagog 
054-540 29 41        054-540 29 77 
nathalie.thegel@karlstad.se       mona.ordqvist@karlstad.se 
 
Gemensam mejl: skoldatateket@karlstad.se 

Hemsida: karlstad.se/skoldatateket 

Besök oss gärna: 

 
Klaraborg Specialpedagogiska 
enhet (KSPE) 
(samma hus som Kulturskolan) 
Kårgränd 2a 
3:e våningen 
Karlstad 
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