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Mobiltelefonen och Surfplattor kan hjälpa till att organisera och underlätta
I Iphone/Ipad finns det t.ex. inbyggd talsyntes under inställningar allmänt hjälpmedel
Talsyntesen kan läsa upp det mest texten i din telefon/platta
På IPad och iPhone finns en svensk dikteringsfunktion (taligenkänning) inbyggd i din
enhet Till vänster om mellanslagstangenten finns det en liten mikrofon som du kan klicka på.
Efter att du har klickat på den hörs ett litet ljud och därefter kan du prata in det du vill ha i
skrift. När du är klar klickar du på Klar.
Det finns en uppsjö av olika ”appar” (program) att ladda ner till sin mobiltelefon/
surfplatta. Här ger vi tips på några som kan vara bra för personer med läs- och
skrivsvårigheter.
En del fungerar för Iphone/Ipad andra bara för Androider och en del för båda.
Vissa är gratis, andra kostar pengar:
Uppläsningsstöd
Det finns flera olika talsyntesappar, T.ex. Claro Speak läser även
PDF
Into Words, Speak it, Voice Reader . Skärmläsningsprogramet där
talsyntes ingår finns på olika språk! Funktionerna i
mobilen/surfplattan blir tillgängliga, tex. hemsidor o mail.
ezPDF Reader fungerar för Android.
Scanner/OCR
Ta ett foto av en text med appen den gör om till bilden till text med
OCR och översätts och läser upp med talsyntes. T.ex.Claro Scan Pen
, Prizmo Go ,Pixter, IntoWords .

Talboksläsare
Legimus. Talboksapp med DAISY-funktionalitet, du kan söka sida,
lägga bokmärken och höja och sänka hastigheten. Gå till ditt bibliotek
för lösenord och hjälp att komma i gång. www.legimus.se
ILT Inläsningstjänst App. Du kan läsa dina läromedel i din
mobil/läsplatta.
Skolan måste ha abonnemang. www.inlasningstjanst.se
Översättning
Det flera olika appar som du kan översätta till olika språk.
Några skriver man in andra kan man tala in ordet. Tex: Google
Translate, Say Hi , I Translate, I Speech Translator.
Ta ett kort på det du vill översätta, appen översätter.

Ordlista SAOL Denna upplaga innehåller cirka 125 000 ord, samt en
unik felstavningsfunktion som gör det möjligt att söka efter ord även
om man inte vet exakt hur de stavas.

Rättstavning
Oribi Writer är en skrivapp för iPad med rättstavningsstöd,
bokstavsljudning och talsyntes. Den har en rättstavningsfunktion på
liknande sätt som Stava Rex och spell Right på datorer.
Tal till text
Tal till text Röstigenkänningsprogram där man kan läsa in
meddelanden som sedan kan skickas som text t.ex. sms, mail.
Iphone/Ipad finns på tangentbordet en liten mikrofon som du kan
klicka på tala det bli text. Voice Assistant. Dictus för android
Skolstil 2 och 3 Ordbehandling med ljudning och talsyntes.
Med stavningskontroll.

Dysseappen informationsapp om dyslexi av ungdom för ungdomar
Poddar tips och verktygslåda.

Tala in anteckningar Notes Du Skriver, ta bild, tala in. T.ex.
Evernote Audio note, Mental note eller Sound Note. Man kan
anteckna, fotografera och tala in anteckning i samma dokument.
Notability Du kan spela in och göra bokmärken i din ljudinspelning
anteckning verktygs som likar smart pen.
Movetalk app som läser upp textremsan på bio se Movetalks hemsida
vilka filmer som finns meduppläst tex eller syntolkning
http://www.movietalk.nu/manual.html
Se gärna fler sammanställningar av appar som kan vara bra för
personer med läs och skrivsvårigheter/dyslexi på:
www.logopedeniskolan.blogspot.com
http://www.skoldatatek.se/verktyg/appar
På Skoldatateket.se finns även lathundar och filmer om de olika
lärverktygen www.skolappar.nu/ Sök där appar efter skolämnen

Sammanställt av Dyslexiförbundet Skriv-knuten
Mail: inger.ralenius@dyslexi.org tele 08 665 17 08

