Hjælpen ligger i lommen
-

Din telefon og tablet kan meget mere, end du tror

Mange IT-værktøjer er en kæmpe hjælp for ordblinde.
Det gælder specielt telefonen. I dag er de jo ikke bare telefoner. De er små computere, som kan en masse.
En ordblind har brug for fire forskellige IT-værktøjer:
1) en oplæser – den kan læse tekster på computere, tablets og telefoner højt
2) en stavehjælper – den hjælper med at stave ordene rigtigt
3) en tekstscanner med oplæser – med den kan man tage et billede af en tekst, få billedet omsat til tekst og til sidst få
det læst højt
4) en tale-til-tekst diktafon – du indtaler en tekst, og så skriver maskinen (telefonen/tablet’en/computeren) det som du
har indtalt
Disse fire typer af programmer (kaldes også app’s) kan lægges
ind på
- computere (stationære eller laptops)
- tablets (herunder iPad)
- smartphones (iPhones eller Android-baserede smartphones)
Det giver til sammen rigtig mange muligheder.
Derfor gælder det om at udvælge præcis det, som du har brug
for. Og derefter træne i at bruge det. Det er ligesom murerne og
VVS’erne – de har jo heller ikke det samme værktøj i værktøjskassen.
Programmer (apps) til tablets og telefoner
Her er en oversigt over apps, der hjælper med læsning, skrivning og regning til både Apple og Android telefoner og tablets.
Du kan finde apps’ne her:
- iPhones og iPads: Apple App Store
- andre smartphones og tablets: Google Play Butik

Apps til telefoner og tablets
iPhone og iPad:
Dragon Dictation
Med Dragon kan du diktere SMS’er og mails. Du indtaler en besked og får den vist med det samme. Du kan
kopiere og indsætte teksten i andre dokumenter, sociale medier eller sende den som SMS eller mail.
Pris: gratis
AppWriter
Appen hvor du kan skrive tekst og få foreslået ord, der passer ind i sammenhængen, og du kan få teksten
læst højt. Du kan tage et billede af en tekst, som du kan få læst højt.
Pris: 99 kr.
IntoWords
Appen hvor du kan skrive tekst og få foreslået ord på både dansk og engelsk. Teksten kan blive læst op,
mens du skriver. Du kan tage et billede af tekst, som du kan få læst højt.
Pris: gratis
Prizmo
Appen til at scanne dokumenter, visitkort, regninger og whiteboards, så du kan gemme og dele teksten.
Pris: 65 kr.
vBookz PDF Voice Reader
Appen der kan læse dine PDF´er højt. Du får vist undervejs, hvor i teksten der bliver læst, så du kan følge
med. Du kan sætte oplæsningen på pause eller få appen til at gentage linjer.
Pris: gratis.
(fortsættes på bagsiden)

Android:
AppWriter
Appen hvor du kan skrive tekst og få foreslået ord, der passer ind i sammenhængen, og du kan få teksten
læst højt. Du kan tage et billede af en tekst, som du kan få læst højt.
Pris: 149 kr.
Dictus
Appen du kan tale til, og som skriver teksten med det samme. Få teksten læst højt. Del den på SMS eller
mail. Klip tekst fra andre programmer, og sæt den ind i Dictus for at få teksten læst højt.
Pris: 99 kr.
Swype + Dragon
Gør det lettere for dig at skrive tekst på din telefon. Kan foreslå de næste ord. Du kan også bruge denne
app til at diktere tekst. Både dansk og en lang række af fremmedsprog.
Pris: 21,67 kr.
Mobile 112
App’en du kan tale til og få teksten skrevet på din mobil lige til at sende som SMS eller mail. Tag et billede
af en tekst, og få den læst højt. App’en kan læse tekst og menuer på hjemmesider højt.
Pris: 295 kr.
SwiftKey Keyboard
App’en er et tastatur, der gør det lettere for dig at skrive beskeder. Når du skriver, får du vist ord, der passer til den sætning, du er ved at skrive.
Pris: gratis.
Krak
App’en finder og henter kontaktinformationer af alle ind- og udgående opkald. Det er let at gemme informationer på din mobil fra personer, du ringer til, eller som ringer til dig.
Pris: gratis.

Apps der hjælper med regning til iPhone, iPad og Android
CALC - lommeregner med parentes
Lommeregneren kan udføre enkle beregninger (lægge sammen, trække fra, gange, dividere). Desuden lave
beregninger med parenteser. Du får beregningen skridt for skridt.
Pris: gratis i den enkle udgave
Regneregler
Matematik-opslagsbog vedr. de forskellige discipliner (algoritmer) indenfor regning. Til hver disciplin hører
en speciel regnemaskine. Der er gode forklaringer på beregninger indenfor hver disciplin.
En rigtig god hjælp til skoleelever og deres forældre.
Pris: gratis
PhotoMath - regnemaskine baseret på fotoscanning af opgaven - Camera calculator
Tag et billede af regneopgaven med Smartphonens kamera og appen løser opgaven!
Den klarer selv komplekse matematikopgaver.
Man får vist beregningen skridt for skridt, så der kan blive forståelse for løsningen.
Pris: gratis
Dyscalculator – Gør det lettere at forstå regningsarterne og tallenes sammenhæng
Appen er en regnemaskine, der gør det let at forstå tallene. Du får vist både numerisk og med bogstaver.
Du kan desuden få tallene læst højt og endelig kan tallene vises grafisk.
Pris: gratis
My Script Calculator – skriv dit regnestykke direkte på skærmen
Du skriver dit regnestykke direkte på skærmen. Men en finger eller en ”touch screen pen”.
Du får straks resultatet.
Pris: gratis
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