Utställare
ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) ABF finns i alla kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser,
föreläsningar och kulturarrangemang. www.abf.se

Abilia tillhandahåller bl. a. tid- och planeringshjälpmedel som kan underlätta i vardagen för dem som
upplever att det tar mycket energi att hålla ordning och ofta blir stressad p.g.a. det. Hjälpmedel av detta
slag kan minska stressen både för användaren och anhöriga. Det blir färre konflikter om vardagliga
sysslor. Det inbyggda tidsstödet hjälper till att få en bättre känsla för tid.
I vår monter kommer vi att visa Kognitiva hjälpmedel (tid- och planeringshjälpmedel): Handi för iOS,
Handi för android, Memo Day Planner3, Memo Planner Medium, Memo Messenger med mera.
www.abilia.se

Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och
specialundervisning. Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och
skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där
Bornholmsmodellen slutar. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många
av våra läromedel.
Det pedagogiska konceptet, kallat Pilenmodellen, har en genomtänkt pedagogisk struktur som ger
trygghet för både lärare och elever. Eleven lär med flera sinnen i olika arbetssätt såsom laborativa
övningar, arbetsblad och dataspel och får upptäcka att språket är en spännande värld. För läraren
anordnar vi kurser med teori och handfast metodik, där läraren får verktyg för att möta varje elevs
behov. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever med
annat modersmål eller normalläsande elever som behöver utmaningar.
Vi visar nya dataspel i svenska i webbversion och olika läromedel som följer Pilenmodellen:
Bågen (läsinlärning), Pilen (basläromedel i svenska) och Tre Läsvärldar (lättlästa böcker).
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.www.alfamax.se

Argasso bokförlag - ger ut lättlästa böcker för barn och ungdomar med lässvårigheter.
Vi har läsexemplar av våra böcker, kataloger och annat material. www.argasso.se

Arrtodo- Utvecklar webbtjänst för lässvaga personer utifrån läsarens unika förutsättningar och
behov.

Vi visar vårt arbete i utvecklingsprocess och bjuder in besökare att vara med och forma framtidens
läsande. Välkommen! www.arrtodo.se

Askunge Förlag ger ut läromedel i matematik. Vi vänder oss särskilt till elever som behöver extra
stöd eller stimulans. Men också elever som behärskar de olika momenten behöver utmanas.
Problemlösning och logiskt tänkande är två områden som vi satsar extra mycket på. Att lära sig
matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla! www.askunge.se

Attention. Riksförbundet Attention arbetar för personer med neuropsykiatriska funktionshinder
(NPF) – Asperger syndrom, tourette och ADHD. I montern förklarar de vad NPF är och delar ut olika
informationsblad. www.attention-hisingenkungalv.se, www.attention-riks.se

Bokverksta’n

ger ut specialpedagogiska läromedel. Flera av våra läromedel är speciellt utvecklade
för elever med dyslexi. Bland annat HELP Start och HELP Light , engelska för elever med dyslexi. Bli en
läsare, läsinlärning för lite äldre elever. www.bokverkstan.se

Bonnier Education står bakom det digitala läromedlet Clio Online som riktar sig till grundskolan i
Sverige. Clio Online är marknadsledande på den danska digitala läromedelsmarknaden och finns idag på
85 % av de danska grundskolorna. Målsättningen är att erbjuda ett nytänkande och kreativt läromedel
som inspirerar eleverna och effektiviserar deras lärande. Samtidigt underlättar Bonnier Education genom
Clio Online också lärarnas arbete med förberedelse och planering av undervisning, uppföljning,
examinering och mycket mer. Vi vill bland annat visa upp och demonstrera Clio Onlines olika funktioner
som anpassar ämnesportalernas material till att underlätta för elever med dyslexi. www.clioonline.se

Bornholmsmodellen - Kartläggningar i förskoleklass. Språklekar efter Bornholmsmodellen har
utvecklats till ett komplett material från förskolan upp till åk 1. Materialet omfattar gemensamma
språklekar under ett läsår. Dessutom ingår olika pedagogiska spel, appen Bornholmslek och
kartläggningsmaterial lämpade speciellt för förskoleklassens elever, inför starten i åk 1.
Hur vet man att barnen som haft språklekar enligt Bornholmsmodellen uppnått en fonologisk
medvetenhet, men också utvecklat en viss bokstavskännedom? Två kartläggningar av dessa avgörande
faktorer för en bra lässtart finns nu att tillgå: Hur låter orden och Hitta bokstaven.
www.bornholmsmodellen.se

Comfort AB/Phonak Phonak är världsledande inom utveckling av hörapparater och kompletta
lösningar med trådlösa system för personer med hörselnedsättning. På mässan visar de sina Focuslösningar – digitala hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter. Den teknik som används i
deras hörselprodukter passar även för att ge den tydlighet och klarhet som elever med
koncentrationssvårigheter behöver i kommunikationen med lärare. I monter visas hjälpmedel för elever
med koncentrations – och andra inlärningssvårigheter. www.comfortaudio.se

En Bild av Dyslexi består av Susanna Cederquist. Hon är föreläsare, konsult och arbetar
handledande kring dyslexi, tillgänglig text och tillgänglig utbildning/arbetsplats.. Hon har skrivit boken
"Dyslexi+Styrkor=Sant" och skapar produkter på temat ord "Words". Susanna är skaparen av

lyssningskoderna som på ett enkelt sätt gör all text, tryckt eller digital, tillgänglig auditiv. Vi är olika och
det är meningen, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av det. Hitta dina sätt!
I montern visas - Multiboken "Dyslexi+Styrkor = Sant" och affischerna med citat ur boken.
- Words; produkter inspirerade av dyslexi. Tavlor, affischer, magneter, korthållare och annat med ordtema. - Lyssningskoder - vad är det? Äntligen kan du på ett snabbt och enkelt sätt få tryckt text uppläst!
Du använder en smartphone och får texten uppläst av en professionell uppläsare direkt i hörluren, från
det tryckta pappret. Prova! Kom förbi så får du veta mer om hur du kommunicerar effektivt! Tillgänglig
Text åt alla! www.dyslexistyrkor.se, www.susannacederquist.tictail.com, www.lyssningskoder.se,
www.enbildavdyslexi.se

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn-FDB är en förening som ger råd, stöd och
vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Vi kommer att visa Information om DysseAppen, Läs- och skriv pärmen och annat material som vi
förmedlar information om på vår hemsida. www.fdb.nu

Gleerups Utbildning erbjuder strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade samt
anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Tillsammans med lärare och elever runt om
i landet utvecklar vi framtidens läromedel. www.gleerups.se

Glosboken.se är ett digitalt verktyg för att öva och förhöra glosor, begrepp och texter.
I Glosboken.se finns individuella anpassningar, talsyntes på olika språk, bilder, textläge och en ljudande
rättstavning som gör det enklare att lära sig. Inga alternativa verktyg behövs för elever med dyslexi och
läs- och skrivsvårigheter. Glosboken.se används av alla i klassen.
Läs mer: www.glosboken.se/files/valkommen_till_glosboken_se.pdf
Vi visar vårt självrättande läxförhör som sparar tid för läraren och kan anpassas till elever med dyslexi
och läs- och skrivsvårigheter. Läraren kan välja om en elev ska utföra läxförhöret med till exempel
bildstöd, flervalsalternativ, dyslexianpassningar eller talsyntes. Med förhöret kan eleven visa sina
kunskaper på ett individanpassat sätt, twitter.com/glosboken, facebook.com/glosboken.se,
www.glosboken.se/files/Sjalvrattande_laxforhor_larare.pdf, www.glosboken.se

Gullow Förlag & Utbildning
har utvecklat och sedan 2006 utgivit FonoMix Munmetoden, där bland annat munbilder tillsammans
med konkreta namn på ljuden ger alla hjälp att lära den viktiga kopplingen bokstav - ljud och att snabbt
och säkert komma igång med sin läsning. Metoden har stark förankring i aktuell forskning och finns för
förskolans 4-5-åringar, f-klass, åk 1-2, tal, spec, Sva, och Sfi. www.munmetoden.se

Hargdata|Symbolbruket arbetar för att sprida bildstöd med Widgitsymboler i Sverige.
Vi tycker att alla ska få möjlighet att läsa och skriva, kommunicera, förstå och vara delaktiga utifrån sina
egna förutsättningar. På mässan visar vi Widgit Online, en webbtjänst där du kan använda
Widgitsymboler för att skapa bildkartor och enkla symboldokument. Med ditt konto på Widgit Online har
du också tillgång till en app för iPad där du kan skriva med både symbolstöd och talat stöd. Vi visar även
vår mycket populära app Widgit Go SE för iPad och Android samt förstås de välkända datorprogrammen

In Print och SymWriter 2. Välkommen att titta på och ställa dina frågor om symbolstöd på webben, i
apparna och i datorprogrammen! www.symbolbruket.se

Hogrefes utbud omfattar läs- och skrivdiagnoser för användning av lärare och specialpedagoger inom
grundskolan och gymnasieskolan. Deras skolmaterial fokuserar på den skriftspråkliga utvecklingen och
tillsammans med pedagoger och forskare utvecklar de produkter av hög kvalitet. www.hogrefe.se

ICAP AB är ett kunskapsföretag som sätter fokus på individen. Vi utbildar och tar fram den bästa
lösningen inom IT för individen med Läs- & Skrivsvårigheter eller Kognitiv nedsättning m.fl.
I montern kommer vi att visa Talsyntesprogram, Läsapparater, Mobila lösningar för uppläsning och
översättning, Anteckningshjälpmedel, samt hjälpmedel för bättre Tidsuppfattning & Koncentration med
mera. www.icap.nu

ILT Inläsningstjänst AB är producent och leverantör av Inlästa läromedel och studiestöd på
modersmål. I vår monter kan ni se våra produkter och passa på att ställa frågor om våra tjänster.
www.inlasningstjanst.se

Invigos är ett skriv- och lärverktyg för både lärare och elever.
I verktyget utvecklar du inte bara din text utan även din förmåga och motivation att skriva.
Kom och testa - att skriva blir roligt, lärorikt och meningsfullt! www.invigos.se

Iris har lång erfarenhet av att framgångsrikt ge människor med unika behov möjligheter att klara
arbete, utbildning och ett vardagligt liv. Våra pedagoger, beteendevetare och arbetsterapeuter är
specialister på kompenserande stöd för personer med nedsättning av fysisk, psykisk eller kognitiv
funktionsförmåga och de hinder som kan uppstå i samband med studier och arbete.
Målet är alltid hållbara resultat för individ och samhälle. Vi hämtar inspiration från metoderna Supported
education och Supported employment. Vårt fokus är att ge det stöd som behövs för att man ska stärka
sin egenkraft genom kompenserande strategier och teknik, och på så sätt klara sin utbildning samt få och
behålla en anställning. I vår monter visar vi exempel på kompenserande teknik och berättar om hur vi
jobbar med strategier och pedagogik. www.iris.se

Karin Ohlis Firma. Karin Ohlis har arbetat som lärare i 30 år och har gjort datorprogrammen
Skolstil och ABC på PC (tangentbordsträning i bokstavsordning).
Skolstil finns nu även som applikation för iOS, Android och Windows 10.
Skolstil är ett enkelt skrivprogram. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet
(talande tangentbord). Talsyntesen läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken.
Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver eleven lär sig att skriva för hand.
Skolstil används för att skriva sig till läsning samt inom Sfi.
Det är även ett bra hjälpmedel för de elever som inte knäckt läskoden.
Den senaste versionen av Skolstil, Skolstil 3 och en helt ny app, Write in English www.skolstil.se

LegiLexi Stiftelse

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse som startades på initiativ av Bertil Hult

(grundare EF Education First) och Martin Ingvar (professor och vice rektor på Karolinska Institutet).
LegiLexis vision är att alla barn ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet i Sverige och dit når vi genom
att vi stöttar lärarna med relevanta verktyg, inspiration och material.
Vi kommer visa vårt digitala formativa screeningverktyg. Lärare kommer att ha en exklusiv möjlighet att
anmäla sig som pilotlärare och få tillgång till att använda appen redan i vår.
www.legilexi.org www.facebook.com/legilexi

Logometrica-Logos – hvordan overvinne lesevansker og diagnostisere dysleksi? Logos gir deg et
detaljert bilde av enkeltelevers styrker og svakheter i lesingen. På bakgrunn leseprofilen kan du
iverksette individuelt tilpassede tiltak – tiltak som nytter! Resultatene gjør det også mulig å si noe om
årsaken til lesevanskene og diagnostisere dysleksi. Ingjerd Høien-Tengesdal, Dr. Philos.
www.logometrica.se

Logopedbyrån Dynamica tar från och med 1 januari 2015 emot barn och vuxna för
dyslexiutredningar från hela landet. Vi har korta väntetider. Vi erbjuder även föreläsningar och
workshops. Besök vår monter så berättar vi mer! www.logopedbyran.se

Lvi -low Vision international AB

visar förstorande läskameror.
Lär in med flera sinnen! – Lyssna och se rörlig text samtidigt med MagniLink
www.lvi.se

Läs & Lär AB-Minibladet grundades av Maria McShane, läraren och läromedelsförfattaren,
som brinner för läs- och språkutvecklingsfrågor. Maria McShane har sammanställt en redaktion som ger
ut MiniBladet - barnens nyhetsmaterial som vill inkludera alla barn och locka till nyhetsläsning. Företaget
har våren 2016 vunnit PTS innovationstävling.
I vår monter visar vi MiniBladet - barnens nyhetsmaterial. www.minibladet.se

Mappia AB. Vi önskar er välkommen till vår monter för att diskutera hur vi kan lära bättre genom
bilder. Vi kommer att visa våra verktyg inom matematik (visuella tallinjen, visuella 10-kompisarna och
visuella multiplikationstabellen).
Samt vårt nya verktyg för att lära engelska med hjälp av bilder – med ljudbilder som underlättar extra
mycket för dyslektiker. www.mappia.se

MV-Nordic startade 1991 som Elevdata. Vi har verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Bland
våra varumärken finns Läs- och skrivhjälpmedel som CD-ORD och IntoWords, träningsprogrammen
Minneslek-,Mattelek och helt nya Mattekoden Flex. Upptäck även våra produkter från LEGO Education.
MV-Nordic har verktyg och hjälpmedel som enkla att använda, som skapar förståelse, nyfikenhet och
underlättar undervisningen. Välkommen till vår monter! Vi kommer visa, CD-Ord, IntoWords på olika
plattformar, IntoWords Keyboard. Och minnes och matteträningsprogrammen Minneslek Flex, Mattelek
Fex och Mattekoden Flex. Eventuellt också LEGO Educations StoryStarter. www.mv-nordic.com

Myndigheten för tillgängliga medier-MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till
litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning. Vi informerar/visar Legimus och lättläst litteratur och information om taltidningar.
www.mtm.se

Natur & Kultur visar i sin utställning ett urval av böcker och material som förlaget ger ut i syfte att
ge elever i behov av extra strukturerad träning en god start. Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som
utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och
bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. www.nok.se

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Board och Prowise.
En av Netsmarts huvuduppgifter är att inspirera och stötta pedagogerna i användandet av digitala
verktyg i undervisningen. På SMARTKlubben, Netsmarts användarförening med cirka 20 000 medlemmar,
finns utbildningsfilmer, fria lektioner, erfarenhetsutbyte, inspiration och ett forum
för medlemmarnas frågor.
Netsmarts Certifierade utbildningar ger pedagoger som är trygga med sina undervisningsverktyg.
Vi kommer att visa hur SMART Board och mjukvarusviten SMART Learning Suite (inklusive SMART
Notebook, SMART lab, SMART amp och SMART response) kan underlätta för elever som har dyslexi.
www.smartboard.se, www.smartklubben.se

New Nordic AB ingår i den svenska koncernen New Nordic Healthbrands som specialiserat sig på
utveckling och försäljning av naturliga och innovativa kosttillskott. New Nordics egna varumärken
återfinns i apotek och hälsofackhandel över hela världen. New Nordic säljer och marknadsför även
kosttillskottet eye q, som tillverkas av Ginsana SA.
2eye q, är ett kosttillskott med en specifik kombination av omega-3 och omega-6 fettsyror från fisk och
växten nattljus.
eye q är det mest väldokumenterade kosttillskottet inom sitt område och är extra aktuell med en helt ny
svensk publicerad studie. www.newnordic.se

Nypon och Vilja förlag är sveriges största specialförlag för lättläst. Fokus ligger på böcker för
alla åldrar, såväl faktaböcker som skönlitteratur. Vi har också en hel del pedagogiskt material för barn i
förskolan och de som av olika anledningar kämpar med sin läs- och skrivutveckling. Vi kommer att visa
lättlästa böcker på svenska och engelska för barn, unga och vuxna.
www.nyponforlag.se och www.viljaforlag.se

Optolexia är en nylanserad screeningmetod som snabbt, enkelt och träffsäkert identifierar elever i
riskzon för dyslexi. Bland kunderna finns idag Ånge, Sundsvall och Stockholm Stad. Metoden bygger på
mer än 25 års forskning kring läs- och skrivsvårigheter med fokus på hur hjärnans avkodning yttrar sig i
ögonrörelser. Optolexia är ett resultat av ett VINNOVA-finansierat projekt och är skapat med stöd från KI
Innovations. Företagets grundare är verksamma på Marianne Bernadotte Centrum vid Karolinska
Institutet. www.optolexia.se

OrdAF är logoped Astrid Frylmarks förlag med böcker och material utvalda för att passa barn och
elever med språkliga svårigheter. Astrid gör egna material men ger också ut översättningar. Astrid har
även en logopedmottagning, anordnar fortbildningskurser samt har en informationssida för föräldrar,
Språklek. www.ordaf.net, www.spraklek.se

Oribi är företaget som utvecklar avancerat rättstavnings- och språkstöd för datorer, webb och iPads. Vi
kommer att demonstrera vår nya iPad-app, Oribi Writer, som innehåller rättstavning, talsyntes och
bokstavsljudning. Vi kommer också visa nya funktioner i våra välkända program Stava Rex och SpellRight
som finns för många plattformar samt vår populära talsyntes Oribi Speak som fungerar i Google Chrome.
www.oribi.se

ReadSpeaker. Vi talsätter ditt innehåll på webben!
Vi visar och berättar mer om våra smarta och smidiga lösningar för en tillgänglig
webb.www.readspeaker.com/sv/

Sanoma Utbildning producerar tryckta och digitala läromedel. Vi har utgivning från förskolan,
hela vägen upp till universitet och högskola. I vår monter visar vi den nya webbaserade versionen av
Lexia Provia. I den kan du testa elever, skapa övningar och se exempel på hur elever med dyslexi, afasi
och språkligt betingade inlärningssvårigheter kan träna upp läs- och skrivförmågan. Vi visar Lexia Provia
på skärmar, delar ut broschyrer för Lexia Provia samt våra läromedelskataloger. www.lexiaprovia.se och
www.sanomautbildning.se

Schoolido är en multimodal superlärtjänst

för elever och lärare i åk 7-9.

Hur fungerar Schoolido?
Enkelt, här finner man planeringar i olika ämnen, sökfunktion för allt innehåll kopplat till kursplaner, sin
personliga statistik, quiz, uppgifter och forum för frågor. Eleven har sin lärprocess med sig. Läraren har
sin undervisning tillgänglig och kopplad till grupper och elever.
Vilka kan använda Schoolido?
Alla som går på högstadiet, men även första året på gymnasiet eller i åk 6. Innehållet är brett och djupt.
Hur föddes idén till Schoolido?
Det var en son till en av grundarna Gustav som har dyslexi. När han gick på högsta-diet, kom han upp
med idén. En samlad plats, där man alltid har lärprocessen tillgäng-lig, på ett multimodalt språk.
Vi visar hur verktyget Schoolido bidrar till ett inkluderande klassrum. Som ett kraftfullt hjälpmedel med
fokus på lärprocessen. Med Struktur, fokus och multimodalt språk i ett socialt sammanhang och i en
helhet. Vi visar att en tydlig återkoppling i lärprocessen är viktig, där eleven ser progression.
www.schoolido.se

Sensavis - Svenska Sensavis har sedan 2008 utvecklat marknadsledande och fullt ut interaktiva
visualiseringar. Syftet har alltid varit att öka förståelse och inlärning. I september 2013 lanserades den
första versionen av The 3D Classroom, en mjukvara som syftar till att underlätta för läraren att öka
motivationen och inlärningen i klassrummet. I juni 2016 släpptes The 3D Classroom som app för
Windows 10. Idag används The 3D Classroom av hundratals skolor i Europa, USA och Asien.

The 3D Classroom är ett visuellt läromedel som hjälper alla elever att bli motiverade, engagerade och
uppnå goda resultat. Genom att göra det lättare för pedagogen att förklara och för eleverna att förstå
komplexa ämnen kommer eleverna att kunna lära sig mer på kortare tid. Läraren kan även göra videos av
det högkvalitativa innehållet och distribuera till eleverna så att alla får möjlighet att lära i sin egen takt.
www.the3dclassroom.com

Skoldatateket Stockholm är en centralt finansierad verksamhet för Stockholms kommunala
grundskolor och har ett specialpedagogiskt fokus. De arbetar för att sprida kunskap om alternativa och
digitala lärverktyg. verktyg. Skoldatateket kan bidra med både inspiration, utbildning och stöd i
processen för att tillgängliggöra undervisningen för alla elever. I våran monter så visar vi alternativa och
digitala verktyg. http://skolstod.stockholm.se/skoldatateket

Solna stadsbibliotek informerar om vad biblioteket kan erbjuda dig som har dyslexi. Vi visar
fackböcker om dyslexi, lättlästa böcker, samt berättar om talböcker och Legimus.
www.solna.se/bibliotek

Specialpedagogiska skolmyndigheten-SPSM är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor som har i uppdrag att möjliggöra allas rätt att lära på sina egna villkor.
SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin
utbildning. Det görs genom: Specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga
läromedel samt statsbidrag.
SPSMs visar egna publikationer och informations- och stödmaterial för att göra
studiesituationen tillgänglig för barn, unga och vuxna. Publikationerna kan laddas ner via
hemsidan och de flesta även beställas i tryckt form. www.spsm.se

STS Språkresor. En språkresa ger möjligheten att på ett tryggt och säkert sätt lära sig ett språk i
naturlig miljö, träffa nya vänner och stå på egna ben. STS har arrangerat språkresor för ungdomar i över
50 år och sedan ett antal år tillbaka även språkresor för elever med läs- och skrivsvårigheter. I våran
monter ger vi information om en engelsk språkkurs till Hastings för dyslektiker.
www.sts-education.com/sweden/ls/kurstyper/dyslexi/

Studentlitteratur AB. Med läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur
och vetenskaplig utgivning för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur, utbildningar och
digitala informationstjänster för yrkesverksamma stöttar Studentlitteratur kontinuerlig kunskaps- och
kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Vi kommer att visa våra digitala läromedel och
material inom specialpedagogik. www.studentlitteratur.se/

Svensk TalTeknologi. Vår affärsidé är att underlätta skrivande, läsande och kommunikation. Att
med egen och andras kompetens utveckla, tillverka och sälja användarvänliga och konkurrenskraftiga
produkter och utbildningar. I vår monter kommer ni se en mängd olika verktyg som kan underlätta din,
eller dina elevers vardag. Till exempel finns det talsynteser till alla plattformar, Echo SmartPen och
mycket mer. www.svensktalteknologi.se/

Svenska Dyslexiföreningen samlar pedagoger, logopeder, psykologer och andra som möter
personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Sprider kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Omsätter aktuell forskning i pedagogisk verksamhet. Anordnar utbildningar om läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. I vår monter kommer vi att ha material som informerar om läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi t.ex FAQ – frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, Lagar och
förordningar för skolan, Utredningsmodellen samt vår senaste bok med samlade forskningsartiklar.
www.dyslexiforeningen.se Vi finns också på Facebook!

Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB är Stockholms och Sveriges största logopedklinik. Vi tar
bland annat emot barn och vuxna med dyslexi och dyskalkyli, men även med röstbesvär, stamning,
språksvårigheter, talsvårigheter och svårigheter att tugga och svälja. Vi kommer att finnas på plats för
att svara på frågor om logopedisk utredning av läs- och skrivförmågan och vår utredningsmodell.
www.ds.se/talkliniken

Teletal drivs av Riksfärdtjänsten Sverige AB på uppdrag av Post och Telestyrelsen. Vi har omkring 3
000 samtal varje månad till Teletal. Det är en rikstäckande och helt kostnadsfri tjänst. Vi hjälper till och
underlättar vanliga telefonsamtal. Det finns många anledningar till att ett helt vanligt telefonsamtal inte
blir så bra. Vi kan stötta dig och ge dig det stöd du vill ha för att samtalet ska bli bra. Det kan vara hjälp
genom knappval i växlar, anteckningar från samtalet eller stöd på annat sätt.
I vår monter kan ni få information om Teletal och hur vi kan hjälpa till. Kom gärna och se vår film om hur
ett samtal via Teletal går till. www.teletal.se

TorTalk AB utvecklar sedan 2013 kraftfulla läsverktyg för skola, högskola och offentlig sektor. Alltid
med användarna i fokus. Bland dem hittar vi dyslektiker, men även människor som har utmaningar i form
av ADHD, ADD, andraspråk, svår eller tråkig text. Från en Pc eller Mac-dator
kan användaren enkelt läsa allt som syns på datorskärmen, oavsett textformat. PDF-filer och alla
e-böcker läses direkt från skärmen. Välj mellan cirka 60 naturliga talsyntesröster på runt 20 språk.
I våran monter kommer vi att visa hur enkelt och snabbt alla människor kan komma igång med
lyssnande läsning. Även de som är ointresserad av teknik kommer igång med TorTalk talsyntes.
Programmen är också enkla att introducera för elever. www.tortalk.se

UR gör program för dig som vill förstå världen. Vi vill underhålla, väcka nyfikenhet, oroa, ge dig aha-

upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Du kan titta eller lyssna var du än befinner dig – i skolan,
hemma i tv-soffan, på bussen.
Vi informerar om våra program, appar och webbsidor som innehåller material om läs- och
skrivsvårigheter. http://urskola.se/

Wendick Utbildning. I Wendick-modellen ingår en serie strukturerade kartläggnings- och

träningsmaterial som säkrar viktiga basfärdigheter i skolan. Vi arbetar med metoder som är väl
dokumenterade i aktuell forskning, och materialen möter eleven på hans/hennes utvecklingsnivå –
oavsett ålder. Vår metodik bygger bl a på: Strukturerade material, smart kartläggningshjälp, små
utvecklingssteg, tydlig och långsam progression, ren sidlayout utan perceptionsstörande innehåll,
visuell återkoppling för ökad motivation.

I montern visas våra språkmaterial Intensivläsning och Språkljud, mattematerialen Taluppfattning (0-5,
6-10, 10-20 och 0-100), mattematerialen Räkneflyt (Addition/Subtraktion 1-10 och 11-20 samt
Multiplikation-Division 1-10). www.wendick.se

Wittingföreningen är en ideell förening som arbetar för att sprida information om och erbjuda

utbildning i Wittingmetoden – en säker och kreativ metod vid läs- och skrivinlärning,
vid läs- och skrivsvårigheter och i invandrarundervisning.
Vår monter visar Wittingmetoden både i teori och i praktik. Ta del av exempel på elevers språkligt
kreativa associeringsarbete och upplev koncentrationen i avlyssningsskrivningens teknikarbete. Erfarna
Wittinglärare kan berätta och svara på era frågor. www.wittingforeningen.se

Wizkids Mer tid till bättre undervisning. Mer än 500.000 elever och lärare på grundskolor,
gymnasium och komvux använder idag våra molnbaserade läroverktyg och plattformar.
Intuitivt, flexibelt och innovativt är tre ord som kännetecknar alla våra produkter. När du
samarbetar med oss, får du tekniska lösningar, som hjälper dig att optimera undervisningen.
Kontakta oss redan idag och hör efter hur du kan få undervisning på dina villkor.
Google for Education EMEA Partner of the Year 2015.
I vår monter visar vi:
AppWriter är ett komplett paket med innovativa verktyg, som tillsammans utgör basen för
läs- och skrivstöd på ett nytt och enklare sätt.
AppWriter är det enda läs- och skrivstödsverktyg som finns för alla plattformar och enheter,
inklusive Android, iPad, iPhone, Mac, Windows och Chrome/Google Apps.
AppWriters produktfilosofi
1. Gör livet enklare för alla med läs- och skrivsvårigheter.
Att uppnå maximal självständighet är det stora målet för alla som har problem med att läsa
och skriva. AppWriter är en allt-i-ett-lösning som fungerar på flera olika plattformar och
enheter. Användarprofilen i AppWriter är unik. Den sparas i molnet, och synkroniseras
automatiskt mellan alla AppWriter-versioner. Användarna loggar in med sin AppWriter-profil,
och så synkroniseras hela profilen till den enhet som användaren använder.
Användarprofilen används för att konfigurera AppWriter, för att lägga till ord till
användarordlistan, justera uppläsningsstrategierna samt justera den fonetiska stavningen.
2. Intuitivt
AppWriter installeras från Google Play, App Store, Chrome Web Store eller köps direkt från
AppWriters Web Store. Designen är enkel och intuitiv, och användarna kommer snabbt
igång med att använda AppWriter – utan att läsa manualen först.
3. Enkel, låg prisstruktur
Vi har enkel, låg prisstruktur. Priset inkluderar support, full funktionalitet och gratis
uppdateringar. Vi erbjuder både privatversioner och licenser för skolbruk.

4. Följsam utvecklingsmetodik
Vi uppdaterar AppWriter flera gånger i kvartalet, och vi tar gärna emot förslag på
uppdateringar och nya funktioner från användarna. Men vi kompromissar inte med den
enkla och intuitiva designen.
http://www.wizkids.dk/framsida/

XnX Data AB
för Flitiga och Smarta XnX Data – underlättar läsning och inlärning
- Läs- och skrivhjälpmedel
- Uppläsning av text och översättning
- Taligenkänning och röststyrning
- Skanning, OCR och dokumenthantering
Nyheter:
- Textuppläsning och översättning i PC, Mac, iPad/iPhone och Android med WorldPenScan
- WizRead för uppläsning och översättning av text från fil, klippbord och bildskärm
- BeeScan lätthanterad handskanner för PC, Mac, iPad/iPhone, Android
- Dragon NaturallySpeaking 15 (Tal-Till-Text engelska)
www.xnxdata.se info@xnxdata.se

Stiftelsen nya Ängkärrskolan vänder sig till elever i stort behov av en sammanhållen skoldag med
kontinuerligt stöd, både i studier och socialt, i syfte att eleverna ska kunna tillgodogöra sig
undervisningen. Undervisningen på skolan är anpassad för elever med olika former av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, svåra koncentrationsstörningar samt språkstörningar och dyslexi.
Vi planerar att visa hur vi arbetar med våra elever på Ängkärrskolan. Våra specialpedagoger kommer att
finnas på plats för att berätta, visa samt svara på frågor. www.angkarrskolan.se

