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Tikoteekki informerar, ger råd och utvecklar koncept och 

kommunikationsmaterial som stärker interaktionen 

mellan personer med talhandikapp och personer i deras 

omedelbara närmiljö

Tikoteekki informerar, ordnar skolningar och ger  

konsulthjälp om olika typer av 

kommunikationshjälpmedel t.ex om 

kommunikationsböcker eller kommunikationsprogram

Tikoteekki påverkar utvecklingen av

nationella tjänster för personer 

med talhandikapp 



Dator / pekplatta – datorstöd

Möjligör ett mera självständigt arbete

Möjligör delaktighet i samhället (information, mail, 

bankärenden, FPA, intressen, böcker, tv, radio) 

Tack vare olika typer av hjälpmedelsprogram och

hjälpmedelsfunktioner kan datorn vara ett hjälpmedel för 

kommunikation och för läsning och skrivning

Individuella kommunikationshjälpmedel eller styrsätt såsom

specialmöss, ögonstyrning och tangentbord fås via 

hjälpmedelscentralerna



Läs- och skrivsvårigheter

Förekomst

 5% = 275.000 
10% = 555.000
15% = 825.000

Ärftlighet

” Studier har visat att om äldre syskon har 
dyslexi är det ca 30% sannolikhet att även 
yngre syskon har dyslexi. På samma sätt är 
risken att utveckla dyslexi mellan 30-50%, om 
någon av föräldrarna har dyslexi!”

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

Se hela Sonja Haga-Ericsons föreläsning ”Datero 20 år”

www.datero.fi/datero-2/datero-20-ar/

http://dystefl2.uni.lodz.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Läshjälp - are

mamma eller pappa sekreterare

glasögon
läslinjal

lättläst text

Celia ljudböcker

förstorad, anpassad textbildstöd

datoranpassningar

förstoringsglas

tolk

tålamod och förståelse lästeknik

pedagogik
motiverande textlayout

kompenserande

digitala verktyg

skanner



Digitala verktyg ☺

Microsoft Office utbildningsverktyg

”We work to make as much accessible as possible in the 

simplest way for any student”

Google Docs och Chrome tillägg

Windows / iOS / Android



Digitala verktyg

Windows och Mac  ”Text till tal”- funktion

Microsoft Office 365 

Webbläsarna: 

Edge 

Chrome 

(Read Aloud, Select and Speak, Read and Write)

Google

iOS ”Text till tal” – funktion

Prixmo Go, Snap and Read 

(Office Lens för ifyllnadsuppgifter)

Talsyntesprogram

TTS - Text To Speech



Digitala verktyg

Windows och Mac  ”Tal till Text”- funktion fungerar inte på svenska

eller på finska

Microsoft Office 365 fungerar inte på svenska eller finska

Google Docs och Chrome 

(Voice To Text notebook, Click and Speak, Claro Speak)

(Read and Write, VoiceTyping

iOS 

(”Diktera text” – funktion)

(Audio Note II för inspelat tal och anteckningar)

STT – Speech To Text



Aktörer

Enskilda personer, skolor och lärare

Representanter för myndigheter och serviceproducenter

Projekt och intressegrupper

https://tikonen.fi/aiheet/apuvalineet/luki

apuvalinepalvelut-onko-niita/

https://tikonen.fi/aiheet/paakirjoitus/luki

vaikeuksista-voittoon-vai-vankilaan/

https://tikonen.fi/aiheet/avustava-

tietotekniikka/digiloikasta-apua-

aikuisten-lukivaikeuksiin/



https://tikoteekkiverkosto.fi/palvelut-

alueittain/



Tikoteekki påverkar utvecklingen av nationella tjänster:

”Tikoteekki-verkostolla on työryhmä, joka tekee ehdotuksia 

kansallisen apuvälineiden luovutusperusteista vastaavalle 

työryhmälle. Tähän yritämme vaikuttaa, että vaativat luki-

apuvälineet luovutettaisiin lääkinnällisenä apuvälineenä ja 

että ohjausta lukiapuvälineisiin annettaisiin myös 

Tikoteekeista sekä tulevaisuudessa ehkä matalan kynnyksen 

keskuksista”

Tikoteekki on myös ollut mukana allekirjoittamassa Oikeus 

oppimiseen –neuvottelukunnan  kannanottoa, joka on 

välitetty myös päättäjille.
https://www.eoliitto.fi/kannanotto-23-9-2019/

https://www.eoliitto.fi/kannanotto-23-9-2019/


www.datero.fi/sv/



Med fokus på läs- och 

skrivsvårigheter hos vuxna.

www.datero.fi/projekt/smarta-

verktyg-battre-resultat/

Tillgängliga läromedel

www.somat.fi/teema-3/

www.somat.fi



https://www.eoliitto.fi/



https://oppimisvaikeus.fi/assets/files/2019/09/Apuv

%C3%A4lineopas_p%C3%A4ivitetty-versio-

18.9.2019.pdf



https://www.lukihairio.fi/sv/var-

far-man-hjalp/olika-hjalpmedel-

och-stodformer/


