
Hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter

Text till tal på Mac-datorer

Aktivera talsyntesen i datorns inställningar:

Klicka på:

Apple-menyn → Systeminställningar → Hjälpmedel → Tal

Klicka i rutan “Läs upp markerad text när tangenten trycks ned”.

Pröva dig fram så att du hittar den röst och uppläsningshastighet som passar dig. Vissa röster

passar bättre för långsam uppläsning medan andra passar bättre för snabb uppläsning.

Användning av talsyntesen
1. Markera en text på datorn och högerklicka på markeringen

2. Tryck på Tal → börja tala

3. Avsluta genom att trycka på Tal → Sluta tala

Om du vill använda kortkommando:

1. Starta talsyntesen genom att trycka Alt + Esc

2. Avsluta talsyntesen med att trycka på Alt + Esc igen



Text till tal i google dokument
Tyvärr går det inte att lyssna på text i google dokument med hjälp av din dators inbyggda

talsyntes. För att lyssna på text i google dokument måste du använda dig av webbläsaren

Google Chrome och installera ett tillägg till webbläsaren.

1. Ladda ner tillägget “Read Aloud” på Chrome Webstore

2. Markera texten du vill läsa

3. Klicka på Read Aloud-symbolen uppe i högra hörnet på webbläsaren

4. Avsluta genom att klicka på stopp och sedan trycka på Read Aloud-symbolen



Tal blir text på Mac-datorer
Aktivera diktering på din dator:

Klicka på Apple menyn → Systeminställningar → Tangentbord → Diktering

Aktivera diktering genom att klicka På.

Välj språk genom att klicka på den blåa pilen efter språk.

Välj mikrofon från menyn under mikrofonsymbolen.

För att påbörja dikteringen:

1. Tryck på Fn-tangenten två gånger för att aktivera dikteringen

2. Du kan börja dikteringen då du ser en mikrofonsymbol på skärmen

3. Avsluta dikteringen genom att klicka på tangenten Fn en gång eller tryck på Klar under

mikrofonen.

Diktera skiljetecken

Då du producerar texter, ska du komma ihåg att använda skiljetecken och kommandon.

Säg exempelvis: punkt, komma, frågetecken & ny rad.



Städa upp stökiga hemsidor i webbläsaren Safari

Om webbsidor är stökiga på grund av överflödig information runt den text du vill läsa kan du

använda en funktion som heter läsvy. Det kan t.ex. innebära att överflödig information runt

texten tas bort.

1. Öppna en artikel i webbläsaren Safari.

2. Tryck på läsvy-symbolen som finns till vänster uppe i adressfältet. Den symboliseras som

fyra vågräta streck.

3. Stäng läsvyn genom att klicka på läsvy-symbolen en gång till.

Har du inte en Mac-dator?

Det finns tillägg som du kan ladda ner till din webbläsare för att få tillgång till läsvy, talsyntes
och diktering på datorer som inte är Mac.
Läs mer på www.smaly.fi



TypeFeedback

TypeFeedback är en enkel textredigerare för macOS som ljudar bokstäver samt läser upp ord

och meningar som skrivs. Dokumenten går för närvarande inte att spara utan en färdig text

måste kopieras in i t.ex. Pages för att sparas. Texten finns dock kvar även om man man startar

om programmet. Utvecklad av Daniel Schlaug.

Gå till www.gripsholmsskolan.se → Skolan → Datorer → Gripsholmsskolans egna appar →

Ladda ner TypeFeedback

Lyssna på böcker

Inläsningstjänst
Med inläsningstjänst kan du lyssna på dina skolböcker samt skönlitterära böcker och
faktaböcker.

Gå till www.inlasningstjanst.se.

Alla lärare kan skapa egna elever och grupper och hantera dessa genom att lägga in de
aktuella läromedlen och andra böcker.

Om du har dyslexi har du rätt till talboksrättigheter, vilket betyder att du har tillgång till fler
böcker. Detta behöver en lärare med säkrare inloggning hjälpa till med (t.ex. en
speciallärare).

Legimus
Via legimus kan du få lyssna på skönlitteratur. Gå till ditt närmaste bibliotek för att skapa ett
legimus-konto. Läs mer på legimus.se



Appar till din telefon

Prizmo Go

Ta ett foto på texten du vill läsa. På några sekunder omvandlar appen texten och du kan nu
lyssna på din text.


