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Praktisk information

• Gärna förnamnet i bild 

• Mikrofonen avstängd

• Föreläsning & demo ca: 20 min - tid för frågor i slutet

• Vi har koll på chatten!

• Möjligheter att ställa frågor även efter föreläsningen

• Presentationen och en sammanfattning läggs ut på

www.hig.se/alltidpåentisdag
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Fiffiga appar & digitala hjälpmedel

• Ett urval av appar & inbyggda funktioner

• iOs vs andra enheter

• Kort-kort om Claro Software/Claro Read & Microsoft 365

• Genomgång – kort demo av några funktioner i iOs

• Inspiration! 

• Tips från er?



Efter det här tillfället kommer du att…

▪ ha en kännedom om finurliga appar och digitala hjälpmedel och 
kanske får lust att testa några av dem?

▪ upptäcka nya sätt att använda mobiltelefonen och surfplattan

▪ få kännedom programstöd som finns för dig som student



Nödvändiga färdigheter



Skriva → diktera

• Inbyggda funktioner

• Transkribering

• Microsoft 365

Läsa in en rå-text som sedan kan redigeras



Läsa → lyssna
• Inbyggda funktioner

- talsyntes

- annan läsarvy

• ”Aktivera textuppläsning” (Android)

• Microsoft 365

• Claro Software

• Google översätt



Planera och strukturera studierna → hitta ditt fokus

• Ta makten över din tid – testa Pomodorotekniken 

• SAOL – bygg din egen ordlista

• My Noise – för fokus, koncentration eller avkoppling



Hantera skärmtid → digital disciplin

• Skärmtid – inbyggt i Iphone och iPads

• ”Digitalt välmående” – för Androider

• Appar för att begränsa skärmtiden, t.ex:

Checky: Forest, låt trädet växa:

Inaktivera 
notiser!



Microsoft 365 

• Microsoft 365 för studenter:

https://hig.se/Ext/Sv/Student/Stod-support-och-service/It-stod-och-support/Programvaror-

for-studenter/Installera-Microsoft-Office-gratis.html

itsupport@hig.se
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• Claro Read

Claro Software/Claro Read



Tips!

▪ www.skolappar.nu

▪ www.spsm.se (sök på Tips & idéer)

▪ Dela gärna med er av egna tips & idéer!
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