
Läs- och 
skrivhjälpmedel 
för dig
Program och appar för dig
med läs-och skrivsvårigheter 
och som finns att få via 
Region Stockholm.

Kontakta din logoped 
för mer information



Denna talsyntes är för dig som använder Google 
Chrome eller Microsoft Edge webbläsare. Denna 
talsyntes har samma funktioner som ovan, skillnaden 
är att för Chrome kan du även tala och talsyntesen 
skriver ut vad du säger.  
 

ClaroRead för Chrome / Edge

ClaroSpeak Plus är en populär produkt inom 
läs- och skrivverktyg. Appen ger dig möjlighet att 
lyssna på befintliga dokument, egen skriven text 
samt fotografera text och få den uppläst. Verktyget 
erbjuder avancerad stavningskontroll samt möjlighet 
att använda det inbyggda tangentbordet.

ClaroSpeak Plus för iOS

ClaroRead är en högkvalitativ talsyntes med över 5 
miljoner användare. Talsyntesen innehåller en mängd 
användbara funktioner som fungerar offline på både 
PC och Mac. Designen i kombination med de många 
funktionerna gör ClaroRead till ett kraftfullt och 
användarvänligt läs - och skrivhjälpmedel med 
uppemot 60 språk. 

ClaroRead för PC eller Mac

 
Program som hjälper dig att läsa och skriva
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Psst - scanna QR-koden vid produkten för att få mer info!



Vad är en talsyntes?  
En talsyntes är ett program eller app som 

kan läsa upp texter på en skärm - på 
datorn, i mobilen eller på en lärplatta.



ClaroStava hjälper dig i din skrivprocess med att 
upptäcka felstavningar, få förslag på ord, förklaringar 
samt bildstöd. Alla förslag och förklaringar går att slå 
upp direkt i programmet eller få upplästa, till 
exempel felskrivningar, homofoner och 
särskrivningar.

ClaroStava för PC eller Mac

Stava Rex för PC eller Mac (Svenska)

Stava Rex är ett rättstavningsprogram speciellt 
framtaget för personer med läs- och skrivsvårigheter. 
Finns som tillägg i Microsoft Office på PC, vilket gör 
rättstavning enkelt och ger bättre hjälp än vanlig 
stavningskontroll i Word. På en Mac kan Stava Rex 
dessutom ersätta systemets inbyggda stavnings-
kontroll, vilket gör programmet integrerat i fler 
skrivmiljöer.

Rättstavningsprogram utvecklat för svenskspråkiga 
personer som skriver på engelska. Finns som tillägg i 
Microsoft Office på PC. Programmet gör rättstavning 
enkelt och ger bättre hjälp än vanlig stavningskontroll 
i Word. På en Mac kan SpellRight dessutom ersätta 
systemets inbyggda stavningskontroll, vilket gör 
programmet mer integrerat i fler skrivmiljöer.

SpellRight för PC eller Mac (Engelska)
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Program som hjälper dig att skriva



 

Echo Smartpen 4 GB
Echo Smartpen låter dig skriva anteckningar i 
medföljande specialblock och samtidigt spela in 
ljudet på det som sägs. Gå sedan tillbaka, peka på 
ett ord och få ljudet uppspelat från samma tidpunkt 
du skrev det. Går även att överföra ljudet och det 
man skrev till sin dator, android- eller iOS-enhet.

En enklare talsyntes med fokus på att få text 
uppläst i en PC som har Windows. Gör om alla 
typer av dokument till en MP3-fil så att du kan 
lyssna när du vill. Med 70 olika röster på 30 olika 
språk kan du anpassa talsyntesen efter dina egna 
preferenser.

ClaroRead SE för PC/Windows
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 Program som hjälper dig att läsa
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4 nyttiga fakta om läs- och skrivverktyg

 

2. Vikten av att lyssna på olika röster.
Våra verktyg har flera olika röster och språk att välja mellan för att 
tillgodose smak och behov. Verktygen har manliga, kvinnliga och 
barnröster. Rösterna är till för att du ska ta till dig text med 
intresse, lust och läsglädje.

1. Vi lär in på olika sätt. 
En del människor har språksvårigheter och 5-8% av befolkningen 
har dyslexi. Cirka 25 % är auditiva, det vill säga lär sig bäst genom 
att lyssna. Andra tycker helt enkelt om att lyssna istället för att 
läsa. Gillar du att använda läs- och skrivverktyg har du 
troligtvis också nytta av dem.

3. Tillgängligt där du är. 
Verktygen finns att använda på flera plattformar för att du ska få 
stöd där, och när, det behövs. Verktygen finns tillgängliga på PC, 
Mac, Google, Microsoft, lärplattor och smarta telefoner. Överallt 
där du behöver stödet ska det också finnas.

4. Enkelt för dig.
Det ska vara lätt att komma igång och enkelt att använda 
dina verktyg. Inga inloggningar, bara klicka och använd!

 
V

 

 



Har du frågor om våra produkter eller 

behöver support? 
 
 

Kontakta oss så hjälper vi dig. 
 

www.svensktalteknologi.se

info@svensktalteknologi.se

Viktigt! 
Produkterna i denna folder är hjälpmedel som är 

noga utvalda och prövade för att vara den bästa 

hjälpen för dig med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Använder du flera olika enheter som dator, mobil 

och surfplatta för att läsa och skriva, kan din 

logoped hjälpa dig att få dina förskrivna 

hjälpmedel även där.


