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SKOLDATATEK
Tidsenliga verktyg till lärande/ Kompensatoriskt stöd /

”Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov
av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin
utveckling skall få detta. Stödet skall utformas med hänsyn till barnets
egna behov och förutsättningar.”
www.skolverket.se

Bakgrund
För elever med läs- och skrivsvårigheter krävs ibland särskilda insatser för att förbättra läs- och
skrivförmågan. För att de meningsfullt ska kunna följa undervisningen i alla ämnen blir
kompensatoriska och underlättande åtgärder nödvändiga. I kommunen finns ett stöd som kan ge
skolpersonal fördjupade kunskaper om tidsenliga/alternativa verktyg i lärandet och medverka till att
utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd.
Rektor har ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar ett särskilt ansvar för att
 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas
 skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek,
datorer och andra hjälpmedel
 undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd
och den hjälp de behöver
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Mål för Skoldatatekets verksamhet
En verksamhet som främjar inkluderande arbetssätt med hjälp av digitala lärverktyg.
Målsättningen är att utveckla förutsättningar för elevers måluppfyllelse, delaktighet i lärandet och
gemenskapen. Alla elever ska kunna erbjudas förutsättning att nå godkänt resultat.
Målgrupp
Skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi samt matematik- och koncentrationssvårigheter.
Genomförande
Tidsenliga verktyg i lärandet, t ex e-böcker, talsyntes, och stavningsprogram innebär en möjlighet
för skolan att erbjuda alla elever olika vägar för ökad måluppfyllelse. Elever lär sig på olika sätt och
kan behöva använda tidsenliga verktyg i lärandet. Tidsenliga verktyg i lärandet kan också
benämnas kompensatoriska hjälpmedel.
Elevhälsans specialpedagog erbjuder lärare och elever möjlighet att få information om hjälpmedel
och datorprogram för kompensation och träning, hjälp med anpassning av datorprogram, möjlighet
att prova olika hjälpmedel och i vissa fall låna till skolan för enskild elev.
Verksamheten, fungerar som ett stöd för pedagoger i arbetet med elever på förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor. Specialpedagog med ansvar för Skoldatateket erbjuder rådgivning,
handledning och fortbildning till skolpersonal och annan personal med beröringspunkter till
matematik- samt läs- och skrivproblematik.
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