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Produktionsstödsmaterial

Sarepta 2
Sarepta 2 är ett skalprogram som ger möjlighet till skräddarsydda 
lösningar för en grupp elever som till mycket stora delar saknar 
pedagogiskt material i skolan. Pedagoger och kringpersonal fyller
programmet med relevant undervisningsmaterial, som eleven sedan 
kan ta del av på en rad olika sätt, t.ex. talsyntes, bilder, inspelat ljud, 
filmsekvenser m.m. Väl utfört ger dessa förberedelser eleven möjlighet 
till ett betydligt ökat självständigt arbete. 

Programmet ger återkoppling med ljudeffekter, musik och talsyntes 
vilket medför att synen inte behöver vara det starkaste sinnet men det 
går att styra programmet med mus för de personer som använder synen. 

Sarepta 2 kan styras med tangentbordet eller med hjälp av upp till 5 
kontakter. Med hjälp av en medföljande programvara kan dessa 5 kon-
takter även användas för att styra externa program, som t.ex. punkt-
jakten, ABC eller andra pedagogiska program. 

I programmet har man tillgång till ett antal moduler som t.ex. bildbok, 
memory, texter, mediaspelare, inköpslista, epost m.m. Bland dessa mo-
duler väljer man sedan ut de som passar för just sin elev, detta kan vara 
en modul eller alla beroende på elevens möjligheter. Varje modul kan i 
sin tur också anpassas efter elevens förmåga och kan kompensera för syn-
mässiga, kognitiva eller andra tolkningssvårigheter. 
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Kontaktstyrningen möjliggör kompensation för rörelsehinder, synnedsättning 
och kognition. 

Då programmet är ett skalprogram så kan det anpassas till i stort sett alla 
ämnesområden. Det som krävs är att informationen ska digitaliseras så att 
eleven kan ta del av det på olika sett i programmet. 
2012
Idégivare: SPRIDA KC
Utvecklare: SPRIDA KC med hjälp av Ekeskolan 
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. Om du vill spela 
upp ljudfiler och/eller utnyttja talsyntes ställer dessa produkter vissa krav på 
utrustningen. För mer information se respektive produkts manual.
Cd-skiva samt manual och handledning. Det medföljer även med ett antal 
lathundar i digitalt format.
Manual ca 34 s, Handledning ca 44 s, färg
Best.nr 41239, 7900:– exkl moms, 9875:– inkl moms. 
Programmet säljs med en dags utbildning.

SPRIDA KC, Centrum för hjälpmedel, Box 1515, 701 15 Örebro
Besöksadress: Propellervägen 14, 702 26 Örebro
Tel: 019-602 42 00, fax: 019-33 31 27.
sprida@orebroll.se, www.orebroll.se/sprida/program     




