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Övergripande handlingsplan för användning av alternativa 
verktyg i Arjeplogs kommun 
 
De elever som upplever sådana svårigheter i sin skolgång, som kan kompenseras/underlättas 
av alternativa verktyg, ska ha tillgång till dessa. I Arjeplogs kommun ska varje skola/enhet 
utrustas med en standardutrustning av hjälpmedel och programvara så att det på ett lättsamt 
och naturligt sätt används i vardagen. De som arbetar i skolan och runt eleverna ska få 
möjlighet att delta i kontinuerlig fortbildning i användandet av aktuella hjälpmedel samt 
programvara.  
 
4 kap. Skollagen 
1 § ”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga 
till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet.” 
 
5 kap. Grundskoleförordningen 
1 § ”Beslut om särskilt stöd enligt skollagen 4 kap 1§ fattas av rektor, om inte annat följer av 
15 och 20 §§”. 
 
4 kap. Skollagen 
4 § ”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha 
tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig 
utbildning.” 
 
Arbetsgång: 
Klassföreståndare/mentor tar kontakt med elev och vårdnadshavare 
Kartläggning sker inom arbetslaget i samråd med specialpedagog 
Ärendet kan i vissa fall tas upp i elevhälsan 
Åtgärdsprogram utformas i samarbete med elev och vårdnadshavare  
 
Specialpedagogen ansvarar för: 
att informera berörd personal om åtgärdsprogrammet,  
att introducera eleven i användning av valda alternativa verktyg.  
 
Klassföreståndare, mentor eller ämneslärare ansvarar för:  
att eleven ges möjlighet att använda sitt alternativa verktyg i vardagsarbetet enligt 
åtgärdsprogrammet. 
 
Eleven ansvarar för: 
att ha med utrustningen till skolan 
att meddela klassföreståndare/mentor eller annan ansvarig lärare om utrustningen inte 
fungerar tillfredsställande. 
att vända sig till specialpedagog om andra frågor eller behov uppstår 
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Alternativa verktyg kan vara: 

• Stationär dator i klassrum/grupprum 
• Bärbar dator 
• Scanner 
• Quicktionary översättningspenna 
• Mp3 spelare 
• CD-böcker (skönlitteratur)  
• Cd skivor till ämnesböcker  

(Fysik, Kemi, Biologi, Teknik, Engelska, Samhällskunskap, Religion, Geografi, 
Historia för 7-9) 

• Fickminne 
• Hörlurar 

 
Programvaror kan vara: 
 

• WordRead Plus (talsyntes) 
• Stava Rex (rättstavning på svenska) 
• SpellRight (rättstavning på engelska) 
• Lexia 
• Mini Lexia för hemmet 
• Omnipage (skanner program som gör text och bild hanterbara) 
• Tangentbordsträning 
• Mundo (matematikträning) 
• Screenruler (läslinjal) 
• TPB reader (för daisyböcker) 

 


