
Ett barn med koncentrationssvårigheter kan 
uppvisa stora framsteg och minskad trötthet 
med hjälp av Xtour ljudöverföringsssytem.

”- Xtour är ett effektivt hjälpmedel vid 
bland annat genomgångar och ett jättebra 
stöd när det gäller att få barnen att rikta 
koncentration och uppmärksamhet mot 
läraren” säger Jenny på Olandsskolan i 
Alunda.

När lektionen börjar informerar Jenny om vad som ska 
göras och att den som behöver får hämta sin Xtour mot-
tagare. Jenny har på sig sändaren och kan ha hur många 
mottagare som helst anslutna. De elever som behöver 
hjälpmedlet har varsin mottagare med hörlurar. Lärarens 
röst hörs direkt i hörlurarna och omgivningsljud märks 
mindre. Eleven upplever att läraren talar direkt till dem 
– även om hen sitter på bakersta raden i klassrummet.
Jenny fortsätter: ”- Flera av eleverna upplever att de 
blir mindre trötta sedan de börjat använda Xtour, då de 
enbart koncentrerar sig på vad läraren säger och inte 
blir lika störda av omgivningsljud. Jag önskar bara att 
jag hade flera, det är många som behöver denna form av 
stöd.”
Jennys tips är: 
”- Ha laddstationerna i klassrummet så att de är lättill-
gängliga för både elever och lärare. Skapa rutiner så att 
eleverna själva hämtar Xtour innan lektionsstart och  
lägger tillbaka dem på laddning vid skoldagens slut.” 

Xtour Trådlåst ljudöverföringssystem är lämpligt för 
personer med dyslexi, språkstörning, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, personer med auditiv percep-
tionsproblematik och alla med fokussvårigheter. Det 
går att ansluta flera mottagare till en sändare  
(lärarmikrofon). 

Specialpedagog Kristina Wickman fyller i; ”- Vi är mycket nöjda med Xtour och rekommenderar den 
varmt som ljudöverföringssystem i skolan.” 
Iris Hjälpmedel erbjuder ett komplett Xtour paket med väska för 3496 kr exkl moms och frakt.  
Artikelnummer 57080. På hemsidan finns också andra smarta hjälpmedel för barn och unga.
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