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Produktionsstödsmaterial

BrailleCellen 2
BrailleCellen 2 är ett datorprogram som kan användas som ett 
pedagogiskt verktyg med inriktning mot punktinlärning för elever 
som behöver extra stöd vid punktinlärning. 

Programmet är tänkt att användas för tidig punktinlärning, parallellt 
med program som ”Punktjakten” och material som ”Startset för 
Flexiboardanvändare – för blivande punktskriftsläsare”, för att hjälpa en 
nybörjare förstå punktcellens uppbyggnad.

Programmet används med talsyntes och skärmläsare som kan visa det 
som produceras taktilt på en punktskriftsskärm. Programmet styrs med 
vanligt tangentbord eller tillsammans med annan hårdvara som fungerar 
som tangentbord, vi har använt styrplattan Flexiboard. 

Idén är att man gör överlägg till styrplattan där man taktilt beskriver 
hur en kraftigt förstorad braillecell ser ut. Vid tryck på de olika positioner-
na på cellen kan man bygga upp bokstäver som simultant visar på 
en bildskärm hur cellen byggs upp och vilka bokstäver punkterna i cellen 
representerar. Programmet har möjlighet till att ge återkoppling visuellt, 
auditivt och, tillsammans med skärmläsare och en punktskärm, taktilt vil-
ket gör det möjligt att använda ytterligare ett sinne vid inlärning. 
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Man kan välja olika färgkombinationer på bakgrund och förgrund av 
det som presenteras på skärmen i de olika delarna i programmet. 

Förutom den beskrivna grundfunktionen i programmet har vi skapat några 
övningar där man kan träna på detaljer som har med grunderna för punkt-
inlärning att göra. Om det färdiga materialet som följer med inte passar kan 
pedagogen själv tillverka övningar som blir skräddarsydda för dennes elev.

Vi har också tagit fram en handledning för att underlätta användandet av 
programmet samt informera om idéerna bakom de olika delarna i programmet. 
2012
Systemkrav: Programmet är utvecklat och testat i operativsystemet Windows 7 
32-bitars och Windows 7 64-bitars. Vi rekommenderar att du använder en dator 
med minst 2 Gb minne. Programmet kräver att du har senaste version 4 av .NET 
framework installerat på datorn.
Cd-skiva samt manual och handledning.
Manual 24 s, Handledning 3 s, färg finns att ladda hem på webben.
Best.nr 41238, 1200 kr exkl moms, 1500 kr inkl moms
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