
Individuella anpassningar av iPad 
 
Individuella inställningar (ur Digitalt lärande-för att nå målen, SPSM) 
Möjligheten att göra individuella inställningar finns i många digitala verktyg. Det kan handla om att 

anpassa på olika sätt beroende på hur behovet av tillgänglighet, styrsätt, inloggning eller annat ser ut 

för ett barn eller en elev. Individuella inställningar kan till exempel innebära att det går att ändra 

layouten som bakgrundsfärg, textstorlek, teckensnitt och färger på text och understrykning. Fråga 

barnet eller eleven för att få veta vad som fungerar. För elever som vill och kan är det också viktigt 

att få lära sig att göra inställningarna själv.  
Mer om digitala verktyg och hur man kan tänka, kan du läsa här. 

Vanliga inställningar kring syn och iPad 
Det finns en del inställningar man kan göra på iPaden för att få fram olika funktioner som kan vara 

användbara vid synnedsättning. Inställningarna görs under rubriken Hjälpmedel. Sådana funktioner 

kan vara Förstorare, Zoom, VoiceOver och olika Skärmhjälpmedel. Dessa funktioner kan många med 

synnedsättning ha användning för men givetvis är det individuellt vad som passar för var och en.  

Inställningarna kan man läsa mer om i vår skrift, Tips och idéer för iPad, som finns att ladda ner 

kostnadsfritt från vår hemsida. 

Det som också är bra att tänka på när man använder en iPad är att barnet/eleven med 

synnedsättning får använda samma iPad varje gång, så att inställningarna man gjort finns kvar från 

gång till gång. Bakgrunden på iPaden bör helst ha ett neutralt utseende. 

Förstoring 
Med iPadens förstorare kan du använda den som ett ”digitalt förstoringsglas”. Förstora i vanliga 

kameran med fingrarna eller reglaget eller fota och sen förstora med fingrarna. 

 

 

 

 

 

https://webbutiken.spsm.se/tips-och-ideer-for-ipad-ios-11/


I hjälpmedelsmenyn, klicka på ”Förstorare” och aktivera den. När den är aktiverad trippelklickar du 

på hemknappen för att starta förstoring. 

 

 

Zoom 
Zoom förstorar skärmen kraftigt.  

 
Klicka på funktionen ”Zooma”.  

 
Slå på reglaget ”Zooma”.  

 
 

När zoom är aktiverat trycker du snabbt två gånger med tre fingrar på skärmen för att börja zooma. 

Sedan förflyttar du dig på skärmen genom att svepa med tre fingrar. 



Fler inställningar för zoom 

Med ”Zoomområde” väljer du om du vill zooma hela skärmen, eller ha zoomen i separat 

fönster. 

Om du aktiverar ”Zoomreglaget” får du en kontroll på skärmen där du kan göra olika 

inställningar, bland annat hur mycket zoom du vill ha. 

”Zoomfiltret” ändrar kontrasterna på skärmen, exempelvis till gråskala eller invertering. 

Skärm och textstorlek 
Under valet ”Skärm och textstorlek” ställer du in olika skärmhjälpmedel. Du kan exempelvis invertera 

färgerna eller välja en större textstorlek. 

 

 

 

           Inverterade färger                                                 Större text 

   

 

 



VoiceOver 
 

VoiceOver är en skärmläsare. Det betyder att den läser upp allt som händer på skärmen, såsom text, 

knappnamn etc. Om du inte har tillräcklig syn för att hantera iPaden med hjälp av synen har du hjälp 

av VoiceOver. 

 

Gå till Inställningar/Allmänt/Hjälpmedel/VoiceOver – slå på reglaget 

 

OBS!!! 

När VoiceOver slagits på ändras gesterna på iPaden, mer om det längre ned. 

 

Ställa in genväg till VoiceOver 
Det kan vara bra att ställa in genvägen till VoiceOver, då kan du sätta på och stänga av den med 

hemknappen istället för att gå via ”Inställningar”. 

Gå till Inställningar/Allmänt/Hjälpmedel/Hjälpmedelsgenväg och klicka på VoiceOver. Aktivera 

funktionen. 

 

 

Nu kan du sätta på och stänga av VoiceOver genom att trycka snabbt 3 gånger på hemknappen. 



VoiceOver-gester 

Navigeringen med fingrarna på en iPad kallas för gester. När du aktiverar VoiceOver så ändras 

gesterna en del.  

- När du trycker på en app eller en knapp så markeras den och läses upp, men den öppnas 

inte. För att öppna dubbelklickar du.  

Samma sak om du ska skriva med tangentbordet. 

Första trycket på en bokstav markerar den och du får den uppläst, för att få den skriven 

dubbelklickar du på den.  

 

   

- För att scrolla eller svepa i sidled använder du tre fingrar. Skärmen kan reagera lite 

långsammare när VoiceOver är aktiverat. 

 

Fler Tips 
 
Digitalt lärande – för att nå målen 
 

- https://webbutiken.spsm.se/digitalt-larande-for-att-na-malen/ 
 

Tips och ideer för Ipad 
 

- https://webbutiken.spsm.se/tips-och-ideer-for-ipad-ios-11/ 
 
Apple hjälpsidor 
 

- https://support.apple.com/sv-se/HT210076 
 
Läs mer om digitalt lärande  
 

- www.spsm.se/digitaltlarande  

https://webbutiken.spsm.se/digitalt-larande-for-att-na-malen/
https://webbutiken.spsm.se/tips-och-ideer-for-ipad-ios-11/
https://support.apple.com/sv-se/HT210076
http://www.spsm.se/digitaltlarande


-------Den här texten nedan kommer man till från länkningen i första stycket------- 
 
Att välja digitala verktyg (ur Digitalt lärande – för att nå målen, SPSM) 
 
En avgörande framgångsfaktor för att enskilda elever ska få det stöd de behöver är att lärare, 

specialpedagog eller speciallärare hittar de rätta digitala verktygen för varje elev. För att få så bra 

matchning som möjligt mellan elev och de digitala verktygen behöver användarens behov stå i 

centrum. I en kartläggning av elevens behov ska elevens egen kompetens och önskemål eller 

preferenser lyftas fram. Även anhörigas kompetens och synpunkter om individens behov kan vara 

betydelsefullt att samla in och beakta. För att genomföra en systematisk matchningsprocess finns 

flera olika scheman eller vägledningar att följa. När det digitala verktyget sedan ska integreras i 

undervisningen bör det finnas tekniskt och pedagogiskt stöd och utbildning både för lärare och 

elever.  

Några aspekter att ta hänsyn till vid val av digitala verktyg:  

• Elevens behov – Vilket behov ska det digitala verktyget tillgodose?  

• Undervisningens behov – Vad tillför det digitala verktyget undervisningssituationen? Vilken eller 

vilka förmågor är digitala verktyget tänkt att utveckla? Hur kan du som lärare ta del av elevens arbete 

i verktyget?  

• Tillgänglighet – Vilka inställningar kan du göra gällande innehåll och utseende? Hur är 

utformningen? Hur navigerar du i det digitala verktyget? Finns det talsyntes eller inspelat tal? Vilka 

styrsätt går att använda?  

• Elevens röst – Hur upplever eleven det digitala verktyget? Hur självständigt kan eleven använda 

verktyget? Hur motiverad känner sig eleven att använda verktyget? 

 
Digitala verktyg (ur Digitalt lärande – för att nå målen, SPSM) 
 
Digitala verktyg öppnar möjligheter för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. 

För dem ger verktygen en möjlighet att utveckla kunskap och nå målen i sin utbildning. Enligt 

skollagen ska eleverna ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Digitala 

verktyg behöver finnas med från början i förskolans och skolans pedagogiska arbete.  

En förutsättning för arbetet med digitala verktyg är att lärare känner sig förtrogna med att använda 

och välja verktyg utifrån pedagogiskt värde och elevers olika behov och förutsättningar. 

Undervisningen behöver därför organiseras och genomföras med ett tydligt syfte och mål så att de 

digitala verktygen stödjer elevernas lärande. Skolan har enligt skollagen ett särskilt ansvar för elever i 

behov av stöd och där kan digitala verktyg vara en viktig stödinsats. 

 

 

 


