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skriva och språkinlärning
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DET HÄR ÄR SVENSK TALTEKNOLOGI

Svensk Talteknologi har den stora glädjen att underlätta såväl skolgång som vardag för 
alla som läser, skriver eller vill lära sig ett nytt språk. Vi har funnits i 20 år och ingår idag 
i CIMON- koncernen som är Googles största partner i Norden gällande G-suite. CIMON 
har över 350 anställda inom koncernen. Vi har länge arbetat inom områdena läsa, skriva, 
språkinlärning och har flera spännande produkter inom samtliga områden. 

ClaroStava, det moderna rättstavningsprogrammet som fick ett varmt mottagande när det 
lanserades hösten 2017, är ett av våra skrivhjälpmedel. Våra senaste tillskott är Langua-
genut och Pratstart. Bägge dessa är verktyg för språkinlärning. En annan nyhet är Plotagon 
Education som gör det möjligt för vem som helst att skapa levande presentationer och 
proffsiga animerade videos på några minuter.

Våra produkter erbjuds för PC, Mac, iOS, Chrome och Android och i olika avtalsformer, 
vilket innebär att vi har något för alla. Idag har fler än hälften av Sveriges kommuner gjort 
våra produkter tillgängliga för alla sina elever. Det innebär att de används av hundratusen-
tals elever dagligen.

Många kanske skulle tänka sig att vi är nöjda med det vi hittills har åstadkommit, men vår 
vision är att ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa, skriva eller hantera ett språk.

Välkommen till Svensk Talteknologi.

Vi underlättar vardagen
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LÄSHJÄLP

Att vara duktig på att läsa behöver inte inne-
bära en mer exakt eller en snabbare läsning.
Snarare består den färdigheten i förmågan att
hantera krångligare texter med ökad läskom-
fort. Att tidigt börja läsa gynnar individer på
många sätt, både i vardag, arbetsliv och skol-
gång. Forskning visar att barn som läser regel-
bundet kan få en allmänt bättre intellektuell
förmåga, något som är dem till fördel hela
livet. Arbetet med läs- och skrivförståelse
påbörjas redan i förskolan, där grunden för 
det som komma skall i senare stadier läggs.

Vikten av läsning

Att regelbundet läsa gynnar både tal-
språksutvecklingen och läsförståelsen.
Hela vägen upp i gymnasieåren kan
man se hur läsfärdigheter ökar, vilket
förstås också gynnar instudering i
alla ämnen.

Att som förälder högläsa tillsammans med sina 
barn blir samtidigt en viktig del av vardagen, 
för att stärka relationen dem emellan. Läsning 
medför bara fördelar för barns inlärning och 
utveckling, och det bör uppmuntras i alla dess 
former. Läsning kan även gynna andra aspek-
ter i en persons liv, exempelvis förståelse av 
situationer. Genom att läsa en bok eller novell 
kan paralleller dras till läsarens eget liv och 
situationer som annars kan vara obegripliga blir 
enklare att hantera.

För att inspirera även de personer som inte
tycker om eller har svårt för att läsa böcker
eller texter, finns olika vägar att gå. I dagens
moderna samhälle finns mängder av digitala
hjälpmedel och verktyg som underlättar och
inspirerar.
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TALSYNTES

ClaroRead Anywhere

ClaroRead Plus
ClaroRead är talsyntesen med över 5 miljoner användare! Text i 

en mängd olika format kan läsas upp med hjälp av uppemot 80 

olika röster. Samtliga talsynteser med namnet ClaroRead har 

inbyggd OCR, vilket innebär att låsta dokument på ett smidigt 

sätt kan göras om till lyssningsbar text. Talsyntesen finns i flera 

olika varianter, anpassade efter olika behov och plattformar. 

Nedan hittar du våra olika versioner.

ClaroApps

ClaroSpeak och ClaroScanPen är två 

av de mest populära talsynteserna i  

appformat på den svenska markna-

den. Vi kan nu erbjuda båda varianter i 

våra paketlösningar.

iOS/Android

ClaroRead Chrome Premium

För dig som jobbar i Google Docs/på 

en ChromeBook. Tillägget ger möjlig-

het att få all text i Chrome uppläst. 

Självklart kan du även göra om låsta 

dokument till lyssningsbar text.

Chrome

Verktyg för läsning

Den helt plattformsoberoende talsyn-

tesen från ClaroSoftware. Få text upp-

läst, stöd med ljudning, OCR, ordpre-

diktion, diktering, ja allt man behöver!   

Webb

PC/Mac
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ClaroRead Chrome Premium
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SKRIVHJÄLP

Alla människor har olika lätt att lära sig skriva. 
För somliga blir skrivandet ett hinder i både 
vardag, skola och arbetsliv. Svårigheterna kan 
bero på exempelvis dyslexi, vilket innebär 
svårighet med främst avkodningen - att ta till 
sig och automatisera kopplingen mellan  
bokstäver och talljud. 

Det är aldrig för sent att utveckla sin 
förmåga att skriva
Att skriva är viktigt i många samman-
hang i livet. Vi använder skrift när vi vill 
berätta en historia, dela med oss av 
något, skriva en inköpslista eller tenta 
av ett ämne i skolan. När du skriver 
ned något, så bevaras kommunikatio-
nen och finns kvar, vilket gör kunska-
pen oersättlig.

Ungefär 5-8% av Sveriges befolkning har  
dyslexi. Desto fler har läs- och skrivsvårigheter 
av andra orsaker. Det kan vara på grund av syn- 
eller hörselproblem, kulturell och/eller språklig 
understimulering, språkstörning, bristfällig un-
dervisning, emotionella problem eller bristande 
kunskaper i svenska språket (till exempel när 
ett annat språk är modersmålet).

Det finns många sätt att underlätta för en per-
son med läs- & skrivsvårigheter. Med bra trä-
ning och alternativa verktyg kan svårigheterna 
enklare hanteras. Ju tidigare åtgärder sätts in 
desto bättre - men det är aldrig för sent att 
utveckla sin förmåga att skriva. Vi på Svensk 
Talteknologi erbjuder flertalet verktyg som  
underlättar skrivprocessen.
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RÄTTSTAVNING

ClaroStava
Det nya rättstavningsprogrammet som nås via ClaroRead och 

hjälper dig i din skrivprocess. Upptäck felstavningar, få förslag, 

förklaringar och bilder på alternativa ord. Alla förslag och för-

klaringar går att slå upp direkt i programmet eller få upplästa.

PC/Mac

Verktyg för skrivhjälp

SKRIVVERKTYG

Invigos
Invigos är ett digitalt skriv- och lärverktyg för lärare och elever. 

Verktyget tillhandahåller individanpassade uppgifter, instruk-

tioner, checklistor, råd och exempel. Verktyget stöttar både 

lärare och elever genom hela skriv-, lär- och bedömningspro-

cessen.

Webb
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Echo Smartpen

Skriv anteckningar samtidigt som 

pennan spelar in ljud på mötet eller 

föreläsningen. Gå sedan tillbaka, peka 

på ett ord och få ljudet uppspelat igen 

från tidpunkten som du skrev ordet. 

PC/Mac

LiveScribe 3

Skriv med pennan och se hur texten 

i realtid överförs till din iPhone, iPad 

eller iPod touch. Därefter kan du tagga 

dina anteckningar, länka till foton, göra 

dem sökbara och organisera. 

iOS/Android

ClaroRead Plus

Skriv en text med hjälp av skriveko 

såsom bokstavsljudning, eller ljudstöd 

efter varje ord och mening. I efterhand 

kan du också bearbeta hela din text 

med hjälp av din öron, smart! Finns på 

en mängd olika språk.

PC/Mac/Chrome
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INSPIRATION

Som många andra föräldrar som söker sig till 
FDB var det i samband med att en av mina 
söner fick sin dyslexidiagnos. 

”Vi behöver bli fler dyslexiambassadörer 
som engagerar oss”
1992 bestämde sig några föräldrar att 
starta en förening som ger råd, stöd 
och vägledning till familjer som har 
barn med läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi. Föräldraföreningen för dyslek-
tiska barn, FDB, är rikstäckande och 
har de senaste åren engagerat allt fler. 

Eftersom vi i familjen inte hade någon tidigare 
erfarenhet, så försökte vi febrilt fundera ut hur 
vi skulle kunna stödja vår son på bästa sätt. 

Vad får föräldrar för stöd genom FDB rent 
konkret?
Vi har bland annat skapat ett slutet forum på 
Facebook, där i dagsläget drygt 600 föräldrar 
hjälps åt med att dela erfarenheter och ge tips 
för olika situationer man kan hamna i. Det kan 
röra vilka anpassningar man har rätt till för de 
nationella proven eller vilka assisterade verktyg 
som kan vara bra i olika sammanhang.  
 

Hej Fredric, hur kommer det sig att du 
engagerat dig i FDB?
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Visste du att?

Det finns uppskattningsvis 300 000 
elever i grund- och gymnasieskolan 
idag som har någon form av läs-och 
skrivsvårighet inklusive dyslexi. 
Det innebär att det finns ca 600 000 
föräldrar till dessa barn som kan enga-
gera sig i att driva en förbättring av hur 
de bemöts i skolan.

Inte minst behöver man inte känna sig ensam 
i sin situation och föräldrarna stöttar verkligen 
varandra. Vi har också tio lokalavdelningar ute i 
landet som kan hjälpa till att stötta om man vill 
engagera sig. Det kan ske genom att man an-
ordnar en enkel cafékväll där vi sätter samman 
föräldrar och lärare.  

Ni står också bakom DysseAppen. Kan du 
beskriva den?
DysseAppen lanserade vi för drygt två år sedan 
för att ge stöd direkt till barn och ungdomar 
med dyslexi. Vi har korta videofilmer för olika 
ämnen och situationer, tips på verktyg och en 
DyssePodd. Podden kommer ut med ett nytt 
avsnitt varje månad och i den är det två ung-
domar som man får följa i deras resa kring sin 
dyslexi. I appen finns det något som heter Dys-
sa. Det är en form av marknadsundersökning.

En av dessa frågor var användning av 
talsyntes.
Ja, det stämmer. Frågan var om man använder 
talsyntes. Resultatet visar att användningen 
inte är så hög som man velat. Drygt 70% sa att 
de inte använder talsyntes. Här vill vi på FDB 
arbeta för att öka användningen. Talsyntes är 
ett mycket bra verktyg för att få all text uppläst 
istället för att läsa. Ny forskning gjord av 
logopeden Sofia Grunér visar att elever med 
dyslexi kan öka sin läshastighet med upp till 
250% med bibehållen förståelse genom att läsa 
med öronen istället för ögonen. 

Man borde låta elever börja med att använda 
talsyntes tidigt. Redan när du börjar lära dig att 
skriva, gör det på datorn med hjälp av talsyntes. 
Då läser datorn samtidigt upp varje bokstav så 
att du hör ljudet när du skriver in bokstaven. På 
så sätt kan eleven direkt höra om det blir rätt 
och lära sig snabbare genom att koppla in hör-
seln också.  

Hur ser du på dialogen mellan föräldrar och 
skolan?
Som förälder blir man enormt frustrerad och 
ledsen när man ser att ens barn inte får det 
bemötande och de anpassningar som behövs 
och det är lätt att hamna i konflikt med skolan. 
Problemet med det, vilket jag vet av egen erfa-
renhet, är att det ofta blir låsta positioner vilket i 
slutändan inte gagnar mitt barn. 
Mitt intryck är att även lärare som är oerhört 
engagerade ibland kan ha svårt att tillgodose 
behoven för en elev som har dyslexi. Jag tror att 
det beror på en kombination av för lite resurser, 
sättet på vilket undervisningen är organiserad 
och brist på kunskap. Mitt tips till föräldrar är 
därför att fokusera på lösningar som kan un-
derlätta för eleven och skolan. 

Fredric Helgesson, ordförrande för FDB
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VERKTYG FÖR SPRÅKINLÄRNING

Ett brett ordförråd och god förmåga att för-
stå och ta till sig texter är av stor vikt för att i 
förlängningen finna sin plats i samhället. En 
grupp som drabbas hårt är nyanlända, där 
språkkunskaperna ibland sätter stopp för de 
mest vardagliga aktiviteterna. Att läsa
ett dokument, skriva under ett avtal eller söka 
ett nytt jobb försvåras utan ett välutvecklat
tal- och skriftspråk. Språkinlärning kan också 
handla om att en person vill lära sig ett helt
nytt språk, exempelvis tyska, arabiska eller 
swahili - för eget nöjes skull.

Språkinlärning genom livet
Vi på Svensk Talteknologi kan erbjuda
flera olika produkter för språkinlär-
ning. Dessa kan med fördel användas 
i traditionell språkundervisning, men 
också i modersmålsundervisning och 
i synnerhet för nyanländas inlärning av 
svenska.

Våra produkter för språkinlärning kan med för-
del användas i traditionell språkundervisning, 
men också i modersmålsundervisning och i 
synnerhet för nyanländas inlärning av svenska. 
Att använda våra talsynteser vid språkinlärning 
är ett bra komplement till övriga inlärningsverk-
tyg. Du kan då lyssna på och analysera alla ty-
per av texter, oavsett var de kommer ifrån. För-
utom talsynteser erbjuder vi ett flertal program 
skräddarsydda för effektiv inlärning av språk.

Språk och läsning är centralt i de flesta verk-
samheter och genomsyrar det mesta som sker 
i skolundervisningen. Språk som aktivitet
är ett bra sätt att hålla hjärnan i trim och är en 
betydande del i inlärning av resterande skol-
ämnen. Titta gärna vidare i katalogen för tips 
om hur man på ett roligt och effektivt sätt kan 
lära sig nya språk.
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Verktyg för språkinlärning

Webb/iOS/Android

NYHET! Hjälpmedel för SFI, SVA och nyanlända

Pratstart 

Med hjälp av det digitala läromedlet 
Pratstart kan nyanlända lära sig svens-
ka på ett roligt och effektivt sätt. I Prat-
start kan användaren lära sig från 19 
olika språk, bland annat arabiska, dari, 
persiska, somaliska och tigrinja. 

Läromedlet innehåller inte bara övningar för 
att lära sig det svenska språket, utan använ-
daren får dessutom möjlighet att lära sig om 
“typiskt svenskt”, som t ex midsommar och
svenska städer. Pratstart kan användas i såväl 
mobil, som på lärplatta och i dator.

Pratstart är ett genomarbetat digitalt lärome-
del med en mängd olika spel och övningar 
som syftar till att träna sin förmåga att läsa, 
lyssna, tala och skriva.  

Läromedlet är självrättande, vilket gör att 
elever får kontinuerlig respons, samt att pe-
dagoger frigör tid från administration. Peda-
gogen kan också på ett enkelt sätt tilldela 
uppgifter till eleverna, eller varför inte skriva ut 
en uppgift som man gör tillsammans i fysisk 
form? Möjligheterna är många. Läromedlet är 
utvecklat för att användas från förskoleklass 
upp till vuxennivå.

Testa gratis med din elevgrupp!
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SPRÅKINLÄRNINGSAPP

Languagenut - Level 2

Languagenut - Level 1
Languagenut är ett digitalt läromedel som stöttar användarna 

till en rolig och snabb språkinlärning. Languagenut är lämpligt 

för alla som är nybörjare och vill lära lära sig ett nytt språk. 

Läromedlet tränar elevers förmågor inom lyssna, läsa, tala och 

skriva. Användaren får med hjälp av interaktiva spel och öv-

ningar möjlighet att träna på 21 olika språk.

uTalk

uTalk är ett språkinlärningsverktyg 

med möjligheten att lära sig tala 

över 130 olika språk. Man kan lära sig 

från svenska, men också till svenska. 

Detta innebär att verktyget är lämp-

lig i traditionell språkundervisning 

men också i modersmålsundervis-

ning, och i synnerhet för nyanländas 

inlärning av svenska. 

Webb/iOS/Android/PC/Mac

ClaroRead

Kan med fördel användas vid språkin-

lärning. Ett stort antal röster på 

många olika språk ingår, vilket gör att 

användaren kan lyssna på texter på 

det språket den vill lära sig. På det 

sättet kan användaren genom visuellt 

och auditivt stöd skapa nya ordbilder 

och lära sig språket bättre. 

PC/Mac/Chrome

När en elev har viss förförståelse 

av ett språk, men ändå i behov av 

att lära sig mer, så är Languagenut 

- Level 2 läromedlet för den. Med 

samma snygga och intuitiva layout 

som Level 1, så kan eleven i denna 

version lära sig mer ingående om 

språkets uppbyggnad. 

Webb/iOS/Android

Webb/iOS/Android

Pratstart 
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Nyheter

Frontrow Juno förbättrar markant ljudmiljön i 
klassrummet, vilket gynnar elevernas koncen-
trationsförmåga, uppmärksamhet, deltagande 
och förståelse, samt minskar påfrestningen på 
lärarens röst.

Fördelar:
• FrontRow Juno använder IR-teknologi. Detta 

betyder att man kan installera ett obegrän-
sat antal system på skolan, eftersom det 
inte behöver specificeras till en FM-kanal 
för varje klass.

• Lätt för lärarna att använda. Detta gör att 
systemet används mer och det finns en en-
dast en knapp för att starta hela systemet.

• Eleverna drar nytta av att lärarens röst blir 
tydligare. De förstår instruktioner och för-
klaringar bättre.

• 96% av lärarna ser en förbättrad koncentra-
tion, uppmärksamhet och förståelse hos 
eleverna.

• 92% av lärarna upplever färre röstproblem.
• Upp till 60% färre sjukdagar som beror på 

röstproblem.

NYHET! 

FrontRow Juno
FrontRow Juno är ett ljudutjämnings-
system och är ett av flera system vi säl-
jer. Huvudsakligen används FrontRow 
i klassrum. Fördelarna med ljudutjäm-
ningssystem är många, både för elever 
och lärare. 
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NYHET! 

Med Plotagon Education kan du skapa dina 
egna karaktärer och använda dessa för att 
skapa animerade filmer. Filmerna kan därefter 
användas av eleverna till exempelvis presen-
tationer i klassrummet eller som alternativ 
redovisningsform istället för att skriva en upp-
sats. 
 

Plotagon Education
Plotagon Education gör det möjligt 
för vem som helst att skapa proffsiga 
animerade videos på några få minuter. 
Det gör du genom att välja en scen, 
skapa och lägga till egna karaktärer 
och beskriva vad de ska säga. Addera 
därefter känslor, ljudeffekter och mu-
sik. Sedan är det bara att trycka på play 
för att se din film komma till liv.

Programmet fungerar för alla ämnen, både in-
dividuellt eller som ett verktyg för grupparbete. 
Det är så enkelt att använda, att lärare beskriver 
hur de ger elever en första uppgift att genom-
föra och hur de utan vidare instruktion lyckas 
skapa färdiga filmer de är stolta över redan för-
sta lektionen. 

Mellanstadieläraren Emma Nääs, årets finalist 
till Guldäpplet säger: "Jag tycker att Plotagon 
Education är inkluderande och att alla mina 
elever ser finessen med det. De gav sig hän att 
lära sig programmet direkt. När jag frågar dem, 
så säger de att det är kreativt och de uttrycker 
också att de tycker att det är häftigt att de 
stoppar in en text och så kommer det ut en film 
- och det gör att de känner sig proffsiga. Det blir 
ett snyggt resultat av deras tankar och idéer."

Att använda Plotagon motiverar dina elever att 
skriva längre och bättre texter, då texterna på 
ett lustfyllt sätt används av karaktärer i anime-
ringen. Plotagon kommer göra att elever som 
i normala fall har svårt att producera text kom-
mer öka längden på dem. Plotagon kommer 
dessutom göra att kvaliteten i texterna höjs, 
då elever får höra sina texter i en riktig anime-
ring, vilket hjälper eleven med bearbetning av 
texten. Verktyget kan också hjälpa dem som 
tycker att muntliga presentationer vid tavlan är 
jobbiga.

NYHET! 

PC/Mac/iOS/Android/Chrome
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Paketlösningar

PAKETLÖSNINGAR

Att läsa ett dokument, skriva en jobbansökan 
eller skriva under ett avtal försvåras för var 
och en som inte besitter ett välutvecklat  
tal- och skriftspråk. Det är här vi på Svensk 
Talteknologi kommer in i bilden. Vi har sedan 
20 år tillbaka arbetat med att hjälpa skolelever 
och andra personer att övervinna sina läs- och 
 

Vi gör det svåra lite enklare

Enskilda produkter gör stor nytta, men 
tillsammans kan de göra ännu större 
skillnad. Här presenterar vi de paket-
lösningar som till en låg kostnad kan 
åstadkomma mycket för många - och 
med vars hjälp du kan göra det svåra 
lite enklare.

skrivsvårigheter och är ledande i Sverige när 
det gäller att ge kommuner och skolor, fri-
skolor, vuxenutbildning, SFI och andra som har 
behov, tillgång till verktyg som förenklar  
tillvaron för många.  
 
Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan 
göra det svåra lite enklare för dig? Ta en titt på 
våra paketlösningar eller kontakta oss, så  
berättar vi mer om fördelarna med att välja  
något av våra paket. Därefter diskuterar vi  
tillsammans med er hur vi kan paketera på  
bästa sätt för er skolas eller kommuns behov.  
Vi ger dig gärna råd och konsultation. 
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PAKET

Skolpaketet
Skolpaketet är en lösning för skolor som vill hjälpa alla sina elever 

med att kunna läsa och skriva utan att det krävs stora investeringar 

eller en specifik teknisk plattform. Med Svensk Talteknologi som 

leverantör frigör skolan resurser till den lärande verksamheten och 

säkerställer att alla elever har rätt verktyg. 

Skolpaketet        Claro Valfrihet

- Läsverktyg som ingår är: ClaroRead Plus,  

   ClaroRead Chrome Premium samt  

   ClaroSpeak för iOS. 

 

- Skrivhjälpsverktyg som ingår är ClaroStava, 

  rättstavningsprogrammet som integrerat          

  med ClaroRead Plus.

- Kontakta oss för mer information och priser.

-  Rådgivning, installationshjälp, användar- 

    hjälp och utbildning ingår. 

 

- Pris varierar beroende på vilka 

   verktyg ni är intresserade av. 

- Kontakta oss för mer information,   

   konsultation och pris.

PAKET

Claro Valfrihet
Claro Valfrihet är ett bra alternativ för skolor och kommuner med en 

blandad IT-miljö. Det innebär att vi skräddarsyr en lösning för just er 

skola eller kommun. Efter en kostnadsfri konsultation, finner vi det 

bästa alternativet gällande plattformar, verktyg och avtal.  

PAKET OCH PRIS PAKET OCH PRIS
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HANTERA ERA VERKTYG

Skolon är en oberoende samlingsplats 
för tusentals av Sveriges bästa digitala 
skolverktyg, såsom läromedel, hjälp-
medel och webbaserade tjänster. 

Med Skolon är det enkelt att komma åt och 
använda alla sina digitala skolverktyg med 
en och samma inloggning - säkerheten ökar, 
administrationen minskar och det blir mer tid 
för lärandet. Självklart hittar du våra verktyg i 
Skolon.

Svensk Talteknologi finns i Skolon

GDPR-säkra
Med Skolons datavisualiserings-

verktyg blir det möjligt för skolan 

eller kommunen att på ett smart 

och säkert sätt se och hantera an-

vändardata i digitala skolverktyg.

En inloggning, ett klick
I Skolon finns alla dina digitala skol-

verktyg på ett ställe. Du startar varje 

verktyg med endast ett klick och kan 

dessutom enkelt hoppa och växla 

mellan de olika verktygen - på en 

sekund.

Hantera licenser
Få full koll på skolans verktyg och 

flytta på egen hand licenser snabbt 

och smidigt mellan elever eller klas-

ser, oavsett om det gäller en licens 

eller hundra.

Svensk Talteknologi har funnits med i Skolon 
från start och är med och möjliggör enklare 
digitalt arbete för både lärare och elever.  
I Skolon hittar du alla våra verktyg och vi 
erbjuder också demoversioner av samtliga 
dessa. Våra produkter erbjuds för olika platt-
formar, vilket innebär att det finns något som 
passar alla. Är du sugen på att testa ett eller 
flera av våra verktyg? Leta upp dem i Skolon 
eller kontakta oss, så hjälper vi dig! 
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Vi underlättar skolgång, arbetsliv och vardag för alla 

som läser och skriver. Vår vision är att ingen elev ska 

lämna skolan utan att kunna läsa eller skriva.

V Å R  V I S I O N


