
TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet på ett smidigt sätt.
Hjälp alla elever att nå sin fulla potential genom att erbjuda stöd för olika 
inlärningsbehov i klassrummet. Hjälp eleverna att lyckas oavsett var de är 
med intuitiva tillgänglighetsinställningar som följer med från enhet till enhet.

Berika undervisningen för alla elever.
Anpassa inlärningen och ha individuell kontakt med eleverna. Genom att bredda 
undervisningsmiljön ger du alla elever möjlighet att samarbeta på ett smidigt sätt 
och att delta fullt ut i lektionsaktiviteter.

Uppmuntra till mångfald genom att vara inkluderande.
Stärk var och en av eleverna genom att ge dem åtkomst till sina egna 
tillgänglighetsinställningar, så att de kan skapa en anpassad inlärningsmiljö 
som kompletterar deras styrkor och minimerar utmaningarna.  

Läs mer om Teaching 
and Learning Upgrade

Börja använda tillgänglighetsfunktioner 
i dag edu.google.com/accessibility

  

Hjälp alla elever att lyckas
Google for Education har inbyggda 
tillgänglighetsverktyg som låter alla elever 
lära sig och komma åt information på ett 
sätt som passar dem.

Mer än 93 miljoner
barn i världen lever med en funktionsnedsättning. 
Källa: unicef.org/disabilities/

”Om det fungerar för barn med särskilda behov 
fungerar det för alla. Fungerande strategier slutar 
inte plötsligt att fungera.” 
– Suley Castillo, Instructional Coach, Dallas ISD

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/sv/why-google/accessibility/
https://sites.unicef.org/disabilities/


Hitta inspiration på Chromebook App Hub.
Förbättra undervisningen ännu mer med tillgänglighetsappar för Chromebook från partner 
till Google for Education, inklusive följande: 

Med Co:Writer Universal får du hjälp med allt 
från dyslexi till språkliga hinder med verktyg som 
ordförslag, språkstöd och taligenkänning.

Med EquatIO kan eleverna skriva med 
tangentbordet eller med handskrift, eller diktera 
matematiska ekvationer, formler och diagram 
på ett intuitivt sätt. 

Snap&Read hjälper elever som har 
lässvårigheter, uppmärksamhetsstörningar 
och språkliga hinder att läsa webbsidor, 
Google Dokument eller PDF-filer.

Fluency Tutor for Google gör högläsningen 
roligare och mer tillfredsställande för elever 
som behöver extra stöd.

Du hittar andra appar på Chromebook App Hub på g.co/chromebookapphub.

”Första gången vi såg tillgänglighetsfunktionerna 
i Chromebook-datorer och Google Workspace tror jag inte 
vi insåg hur användbara de skulle bli för specialundervisningen. 
Nu ser vi fördelarna med att ge eleverna eget ansvar för 
inlärningen och frihet att själva skapa sitt arbete.”
Chad Flexon, Supervisor of Instruction, skoldistriktet Harrison Township
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Läs mer om Teaching 
and Learning Upgrade

Gör det möjligt för alla att delta 
och lära sig tillsammans

Tillgänglighet i klassrummet

Berätta hur du utökat 
undervisningen i klassrummet 
med hjälp av tillgänglighetsverktygen 
för Google for Education.

Dela dina bästa tillgänglighetstips 
på goo.gl/yCdh8d.

TILLGÄNGLIGHET

Utforska inbyggda 
tillgänglighetsfunktioner

● Pekskärmsoptimering
● Skärmjusteringar och visuella hjälpmedel
● Monoljud och ljudjustering
● Textuppläsning
● Skärmläsningsprogrammet ChromeVox
● Brytarstyrning

Läs mer om hur du aktiverar Chromebooks 
tillgänglighetsverktyg på goo.gl/d7Sk7m.

Få alla elever att samarbeta

● Röstinmatning, redigering och formatering
● Textning
● Skärmförstorare
● Skärmläsningsprogram och stöd för punktskrift
● Styrning med endast tangentbordet

Läs användarguiden om Google Workspace 
på goo.gl/Jrtdcp.

Börja använda tillgänglighetsfunktioner 
i dag edu.google.com/accessibility

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=sv
https://support.google.com/a/answer/1631886/anv%C3%A4ndarhandbok-om-tillg%C3%A4nglighet-p%C3%A5-google-workspace?hl=sv
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/sv/why-google/accessibility/

