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Hva er datahjelpemiddel?
Datahjelpemidler er programmer som kan gjøre lesing og skriving
lettere. Du må allikevel jobbe selv, men du får en støtte slik at du
unngår så mange lese- og skrivefeil. Et hjelpemiddel kan gi
motivasjon, lærelyst, selvstendighet og mestring. 

Tilgangen til datahjelpemidler er noe av det viktigste for å få like
muligheter i skolen. 

Ta kontakt med skolen hvis du vil søke, så bistår vi deg med dette. 

NAV har ansvaret for å gi hjelpemidler til alle med varig nedsatt
funksjonsevne. Dysleksi, dyskalkuli og SSV kan være en slik varig
vanske. 
Mer om hvordan du søker �nner du her: 

Hvordan får jeg PC og hjelpemidler? -
Dysleksi Norge
1.) Hva: Du kan få et tilskudd á 3 200
kroner til PC eller nettbrett (hvert 4. år).
Hvem søker du: NAV. Gjelder: Elever i
grunnskolen med spesifikke skrivevansker.
Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det
du trenger via denne ordningen, så har skoleeier et såkalt restansvar.
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Du kan ha nytte av et skrivehjelpemiddel.
Det vanligste er programmer som retter skrivefeil og hjelper deg
med å �nne og forklare ord.

Disse har mye bedre stavekontroll enn den som følger med f.eks. i
Word.

Programmene takler �ere feil per ord og retter stavefeil der
avstanden til riktig staving er stor. Du får også hjelp hvis du
blander bokstaver som ligner på hverandre, noe som er vanlig at
dyslektikere gjør.

Ordfullføring hjelper deg med å �nne riktig ord. Ordoppslag gir
deg forklaringer mens du skriver. Da kan du også se hva ordet
betyr slik at du kan skille ord som ser like ut eller uttales likt.

Programmene kan også lese opp teksene du skriver, ord for ord,
eller setning for setning. Du kan også få lest opp ordene og
ordenes betydning fra ordoppslag.

Du kan ha nytte av et lesehjelpemiddel
Med scanner og talesyntese kan du få lest opp alt av tekst.

Talesyntese leser opp tekst fra dokumenter, PDF-er, nettsider og
programmer. Den kan også lese opp tekst mens du skriver. Du kan
velge mellom �ere stemmer.

For at programmet skal virke, må teksten være gjenkjennbar. Noen
PDF-dokumenter er egentlig bare bilder av tekst. På de som er det

kan du bruke egne programmer som gjør at teksten kan
gjenkjennes (OCR-format).

Du kan også få lest opp all slags tekst i bøker eller i papirutskrifter,
hvis du scanner det inn først. Med en smarttelefon kan du også ta
bilder av tekst og bruke app-er som gjenkjenner tekst.

Fra programmene kan du lagre tekst som lyd�l slik at du kan høre
på den når og hvor du vil.
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Into-words
Benytter du IPad? Into-Word kan bidra med utvidet skrivestøtte
med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord.
Into-Word er også et tekst til tale verktøy.

Funksjoner i IntoWords
Få en oversikt over innstillinger i IntoWords.
IntoWords  gir lese- og skrivestøtte på ulike
plattformer. Vær oppmerksom på at
løsningen er litt ulik, både i utseende og
funksjon ut fra hvilken enhet du arbeider
på, og da spesielt om du arbeider på PC, Mac eller  Chromebook  kontra
nettbrett. Dette skyldes muligheter eller begrensninger i plattformen.   
*Funksjoner som kun er til PC, Mac eller  Chromebook har vi markert med
IWC i punktlisten ( IntoWords   Cloud ).
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CD-ord
Benytter du PC? CD-ORD kan gi deg utvidet lese og skrivestøtte
med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord.
Justering for ulike feiltyper (f.eks. diftonger, stumme konsonanter,
konsonantforvekslinger m.m.). CD -ORD er også et tekst til tale
verktøy. 
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Funksjoner i CD-ORD
Hvordan hjelper CD-ORD meg med å lese
og skrive? CD-ORD er et verktøy som
hjelper deg med å lese og skrive - og her
får du en kort gjennomgang av de ulike
funksjonene. Opplesing CD-ORD kan lese
all type tekst på din PC eller Mac, for eksempel tekst på nettsider, i
Words-dokumenter, i PDF-filer eller spill.
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Brettboka
Med appen brettboka kan du få lest opp tekst i skolebøkene. Du
kan også sette inn kommentarer, farger og tegninger. Disse
mulighetene får du når skolen skaffer de vanlige fagbøkene som
elektroniske bøker.

BrettBoka - Digitale lærebøker fra alle
forlag
BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle
forlag samlet i én bokhylle. Du kan laste
ned BrettBoka som egen app, eller bruke
nettleseren for å lese bøkene.

BRETTBOKA

Opplæringsvideoer for CD-ORD og Into-
words

Videobibliotek
I videobibliotektet kan du finne
opplæringsvideoer til verktøyene. I
videoene får du inspirasjon, tips og
veiledning til bruk av våre produkter.
Videoene er inndelt etter produkter og
temaer. Du kan utforske dem under her.
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Tankekart
Tankekart kan også bidra til god visuell støtte. Dette et nyttig
verktøy for elever med dysleksi og elever med spesi�kke
språkvansker. 

Et tankekart kan være god hjelp når du skal lage disposisjon til en
tekst eller få oversikt over informasjon eller struktur i en oppgave.
Kidspiration kan være et slikt verktøy.

Video og pdf
Inspiration Norge - Holsteinveien 17, 0860
Oslo - Telefon 22 02 05 55
www.inspiration-norge.no epost:
salg@inspiration-norge.no
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Engasjerende leser
Med engasjerende leser kan du få opplest og tilpasset tekst. Dette
kan være nyttig for elever med leseutfordringer som dysleksi.

Engasjerende leser er et læreverktøy fra Microsoft som du �nner i
Of�ce 365 pakka, og alle elever hos oss har tilgang til dette. 

Engasjerende leser (Office 365)
by Statped

YOUTUBE

Dysleksi Norge
Denne organisasjonen jobber for alle med lese og skrivevansker,
matematikk og språkvansker

Dysleksi Norge - for alle med lese- og
skrivevansker, mattevansker og
språkvansker.
BARN, UNGDOM, VOKSNE, FAMILIER: -
Gratis rådgivning av Dysleksi Norge
sentralt og lokalt og av likepersoner og
superbrukere. - Rabatt på digitale hjelpemidler og utredning. -
Medlemsmagasinet Mestring på papir og digitalt m.m. SKOLER,
BIBLIOTEK, FAGPERSONER ETC.: - Rabatt på fagbøker - Foredrag fra
våre pedagoger og ungdommer.
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Lydhør
Med appen Lydhør kan du som har lånerett hos skolelydbok og
norsk lyd og blindeskrift bibliotek låne og spille av lydbøker 

Lydhør - Gratis lydbøker på mobilen
Hvordan vet jeg om boka er en lydbok eller
e-bok? Når du søker på en bok som finnes i
NLB sin samling, vil du få treff for alle
tilgjengelige formater av boka. I
listevisning er det et ikon nederst til høyre
under hver bok, som sier om boka er en e-bok, lydbok eller lydbok med
tekst.
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