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Dysleximässan
Karlstad 19-20 oktober 2018

Myndigheten för tillgängliga
medier, MTM
Är du intresserad av taltidningar? Kom
och prova vår nya app Tidningsläsaren
Akila. www.mtm.se

Nya Wermlands-Tidningen och
Värmlands Folkblad
• I vår monter får du lära dig mer om
våra produkter med fokus på
taltidningen.
• Vi kommer ha med Daisy-spelaren
samt appen AKILA och visa hur dessa
fungerar.
• Ni kommer också att få ta del av
prenumerationserbjudande, få hjälp
med inloggning till våra digitala
tjänster och delta i en liten tävling.
www.nwt.se www.vf.se

Nypon och Vilja förlag
Nypon förlag ger ut lättlästa böcker för
barn och unga. Under förlagsnamnet
Vilja ger vi ut böcker för unga vuxna
och vuxna. Oavsett läsförmåga ska alla
få tillgång till bra litteratur.
www.nyponforlag.se www.viljaforlag.se

OrdAF AB
Ordfamiljer och Omaka par är nya,
roliga lässpel för alla som har knäckt
den alfabetiska koden och behöver
släppa taget om ljudandet. Både
Ordfamiljer och Omaka par innehåller
tre spel vardera i ökande svårighetsgrad.
www.spraklek.se – informationssida
om språkutveckling för föräldrar
www.ordaf.se – webbutik

Oribi
Vi kommer bl.a. att visa våra populära
program Stava Rex och SpellRight, vår
app Oribi Writer och vår talsyntes med
ordprediktion, Oribi Speak. Nyhet för i
år är att våra rättstavningsprogram nu
även fungerar med Word Online.
www.oribi.se

Phonak (Sonova Nordic AB)
Vi kommer att visa upp våra produkter
som riktar sig till barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter samt
vårt högtalar- & ljudutjämningssystem.
www.focuseramera.se www.phonak.se

Readspeaker AB
ReadSpeaker är världsledande inom
talsättning med miljontals användare
i mer än 70 olika länder.
• Vi talsätter hemsidor, dokument,
appar, lärplattformar, formulär, all
text på webben helt enkelt!
• ReadSpeaker har de bästa rösterna
för uppläst innehåll, kom till vårt
bord så berättar vi mer!
www.readspeaker.com/sv

Retcorr AB

SVEA Trafikutbildning

Företagets datoriserade ”Träningsmetod
för bra samarbete mellan ögonen” vid
”dold skelning”, vanligt synfel som
orsakar otydlig och orolig text. Erbjuder
besökare att gratis utföra en automatiserad Refraktionstest (glasögonbehov test).
www.retcorr.se

Vi är ett modernt utbildningsföretag
som fokuserar på att ta fram digitalt
utbildningsmaterial för körkortsteori,
B-körkort (personbil). Vårt mål är att
alla, oavsett vem du är eller vad du har
för förutsättningar, ska kunna klara
teoriprovet för körkort.
www.korkortskolan.se

Sanoma Utbilding
Vi visar hur du kommer igång med
nya Lexia Provia, till exempel hur du
skapar elever, tilldelar övningar,
anpassar övningar med mera.
www.sanomautbildning.se

Schoolido AB
Schoolido är ett digitalt läromedel i 12
ämnen för åk 7-9 samt i NO och
Matematik åk 4-6. Schoolido fungerar
även som en läxhjälp där eleverna har
möjlighet att ställa frågor i vårt
Schoolroom. www.schoolido.se

SEMEJSpecialpedagogisk konsult
Läromedlet Flexa & Mixa. Svenska:
Bokstav, ord och bild och Matte: Siffra,
bild och antal. Ett kopieringsunderlag
på CD-skivor/USB-minnen, som användaren kan redigera i den egna datorn.
Specialgjort material som endast kan
köpas på mässan. www.semej.se

SKL Kommentus AB
Talträningsmaterial som innehåller
bilder och övningar som är framtagna
för att träna och utveckla språket hos
barn. Materialet består av olika paket
som innehåller bilder och övningar
med fokus på utvalda delar i språkutvecklingen. www.sklkommentus.se

Skolstil AB
• Skolstil är ett enkelt skrivprogram
med bokstavsljud och talsyntes.
• Skolstil används för att skriva sig till
läsning (ASL) samt i ämnet Svenska
som andra språk och inom Sfi.
• iPhone versionen av Skolstil 2 har
använts av elever med dyslexi i ett
forskningsprojekt med bra resultat.
www.skolstil.se

Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM
Vi material vi har kring tillgänglighet,
delaktighet och inkludering, elevhälsa
och svarar på frågor kring alternativa
verktyg. Välkomna till vår monter.
www.spsm.se

Svanborgs Förlag AB
LoSS = Läs- och skrivsvårigheter.
Hur jag skrivit min bok "Kockobengan
och Torsten med borsten" genom att
studera mina barn. Ett barn med
dyslexi och ett med Aspergers syndrom.
Jag vill dela med mig utav 4 enkla tips för
hur vi fått läxläsningen att gå enklare.
www.johannasvanborg.se

Svensk Talteknologi AB
Svensk Talteknologi har sedan 20 år
arbetat med att underlätta skolgång,
arbetsliv och vardag för alla som läser,
skriver eller vill lära sig ett nytt språk.
Nya verktyg har nu utvecklats för att
hjälpa användare att skriva och läsa.
www.svensktalteknologi.se

Svenska Dyslexiföreningen
I vår monter kommer vi att ha
material som informerar om läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.

Säffle UtvecklingsModell AB
Utställningen heter LOGOS. Vi kommer
att visa logosprogrammet på dator så
de som vill får möjlighet att orientera
sig i programmet. www.sumab.se

Teletal
Teletal är en kostnadsfri samhällstjänst
för alla. I vår monter kan ni titta på en
film om hur Teletal fungerar. Ni kan få
personlig information och en folder.
www.teletal.se

TorTalk AB
TorTalk kommer visa hur enkelt och
snabbt alla människor kan komma
igång med talsyntes på telefoner, iPads
och datorer. Alla får prova själva och vi
diskuterar hur talsyntes kan fungera
för den aktuella besökaren.
www.tortalk.se

Wendick Utbildning AB
Vi visar våra strukturerade material för
träning av grundläggande kunskaper
och färdigheter i svenska och matte.
www.wendick.se

Wizkids
Gör oss sällskap när vi visar den
senaste teknologin och de senaste
funktionerna från Wizkids.
www.wizkids.se

XNX Data
XnX Data - ett kreativt företag med
innovativa datalösningar för PC, Mac,
iPad, Android, Chromebook
- Taligenkänning och röststyrning
- Uppläsning av text och översättning
- Skanning, OCR och dokumenthantering
- Programutveckling och IT-säkerhet
www.xnxdata.se

Vi är mycket glada och tacksamma att dessa utställare är med och gör Dysleximässan till årets dyslexihändelse,
mer information om vilka som är utställare på www.dyslexi.org

