Workshop Dyslexi, program 151015
1) Legimus
Lyssna på biblioteksböcker när du vill i mobil, platta eller dator. Kan vara bra tex när du
har läsprojekt i skolan och ska skriva en bokrecension.
Du behöver inloggningsuppgifter som du får av skolans bibliotekarie.

2) Läromedel via Inläsningstjänst
Sturebyskolan har ett avtal med Inläsningstjänst som innebär att samtliga elever på
skolan har tillgång till inlästa läromedel. Inloggning och litteraturlista får du av din mentor.
Du kan lyssna på dina skolböcker i mobil, platta eller dator. Kan vara bra när man ska
läsa och lära in långa faktatexter.

3) Glosboken.se
Är en webbtjänst för inlärning av glosor i B och C-språk. Din språklärare kan ge läxor via
Glosboken.se. Om inte läraren lägger in läxan kan man göra det själv. Det gör att läxan alltid
är tillgänglig och kan övas med talsyntes (man får orden upplästa).

4) I datasalen:
Programmen StavaRex, ClaroRead och SpellRight förskrivs av den logoped som gjort
utredningen av dina läs- och skrivsvårigheter. Skolan har likvärdiga program i sin
plattform tex CD-ord som du får prova under kvällen. Man ska även kunna komma åt
Stockholms stads skolplattform hemifrån.

5) Tala in text i word-dokument:
Skapa en gmail på google. Ladda ner apparna ”Google” och ”Dokument” i mobilen. Öppna
Dokument och tryck på röda cirkeln för att öppna ett nytt dokument. När du är i ”skrivläge”;
tryck ner knappen till vänster om ”mellanslag” (som ser ut som en mikrofon). Tala in det du
vill ha skrivet. Glöm inte att säga ”punkt”, ”kommatecken”, ”frågetecken” osv då du avslutar
en mening.
Om du går in i din gmail via datorn hittar du ”dokument” bland apparna. Du kan redigera och
dela med andra.

6) IntoWords
IntoWords finns som App för Ipad och som tillägg i webbläsaren Google Chrome.
IntoWords är ett läs- och skrivverktyg som används på Sturebyskolans datorer. Det
motsvarar ClaroRead som elever med läs- och skrivsvårigheter vanligtvis får förskrivet av sin
logoped. Eleverna får hjälp med uppläsning, ordprediktion på olika språk.
Kom igång med IntoWords i Google Chrome
IntoWords plugin till Google Chrome gör läs- och skrivredskapet IntoWords tillgängligt som
verktygslist i Google Chrome. Du kan använda IntoWords läs-och skrivhjälp tillsammans med
Googles ordbehandlingsprogram. Du behöver därför ha ett googlekonto/gmail-adress
Gör så här:

Klicka här för att komma till Webstore

Klicka här för att få tillgång till och hämta Plugin

Skriv in IntoWords i sökfältet

Lägg till Plugin och bekräfta

Ikonen hamnar i skrivfältet, längst till höger. Logga in
via MV-login med lösenordet du fått via Stockholms skolwebb. Klicka på Ikonen när du
skriver i GoogleDocs för att få texten uppläst m.m. För ytterligare information se:
https://www.mv-nordic.com/se/produkter/intowords/intowords-familjen/intowords-plugintill-google-chrome

