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Klicka på länken eller håll mobilkameran framför
QR-koden för instruktioner hur du använder
Lärverktygen.
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ILT Inläsningstjänst

Med Inläsningstjänst kan du lyssna på dina läromedel och lättlästa böcker. Det fungerar både
i mobil och Chromebook/dator.
När du använder din Chromebook hittar du Inläsningstjänst under Digitala lärverktyg i
bokmärkesfältet.

Klicka på ”Google inloggning”
för att logga in

Film Inläsningstjänst svenska

Film Inläsningstjänst arabiska

Legimus

Med Legimus kan du lyssna på talböcker (främst skönlitteratur). Du måste
ha en läsnedsättning för att på biblioteket kunna skapa ett konto för
nedladdning. Du söker efter den bok som du vill lyssna på och lägger den
sedan i din bokhylla.
Film Legimus
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Google Lärverktyg
När du använder din Chromebook från skolan är du inloggad och har tillgång till Googles
lärverktyg. (Annars loggar du in med Chrome som webbläsare:
förnamn.efternamn@elev.norrkoping.se )

ClaroRead Chrome Talsyntes
Klicka på ikonen för ClaroRead Chrome i övre högra hörnet
. Aktivera de
inställningar du vill ha med hjälp av inställningshjulet, t.ex. språk, röst och hastighet.
ClaroRead Chrome läser upp Google dokument, pdf-filer, webbsidor m.m.
Film ClaroRead

Röstinmatning Tal-till-text
Du kan diktera (prata in) din text i ett dokument utan att skriva själv. Funktionen
hittar du under fliken Verktyg - Röstinmatning. Klicka på mikrofonen och börja prata.
Film Röstinmatning

Stava Rex för Google docs
Stava Rex är ett tillägg som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Under fliken
tillägg hittar du Stava Rex. Första gången behöver du aktivera genom att starta och
godkänna det. Stava Rex har även en ordbok.
Film Stava Rex
Lathund för Stava Rex

SpellRight för Google docs
SpellRight är ett tillägg som rättar stavfel och grammatikfel i engelsk text. Under
fliken tillägg hittar du SpellRight. Första gången behöver du aktivera genom att starta
och godkänna det. SpellRight har även en ordbok.
Film Spell Right
Lathund Spell Right

Google översätt
Google översätt är ett tillägg som hjälper dig att översätta text från ett språk till ett
annat. Du kan t.ex. vara ute på en engelsk webbsida och få hela sidan översatt till
svenska. Du kan även slå upp enstaka ord. Aktivera tillägget genom att högerklicka
och välj översätt, eller klicka på tilläggsikonen.
Film Google översätt som tillägg
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Kommunlicenser i Norrköpings kommun
Följande tjänster kommer du åt via mappen Digitala lärverktyg i bokmärkesfältet när du är
inloggad med ditt skolkonto i din Chromebook/ i Google Chromes webbläsare
(förnamn.efternamn@elev.norrkoping.se).

Begreppa -flerspråkiga filmer och läromedelsguider

Begreppa innehåller läromedelsguider, studiestöd, på språken arabiska, dari,
somaliska, persiska och tigrinja. Begreppafilmer förklarar nyckelbegrepp och ger en
enkel genomgång i olika ämnen och områden. Filmerna finns på svenska, engelska,
arabiska, somaliska, dari, tigrinja och polska. Såväl tal som textremsa kan fås på ännu
fler språk och kombineras som man vill. Du kommer åt materialet genom att vara
inloggad hos Inläsningstjänst.
Greppa ämnet på flera språk!

Binogi -flerspråkigt läromedel

Binogi är uppbyggt av korta animerade filmer i 13 teoretiska ämnen. Du kan välja
vilket språk som ska talas samt om och hur du vill ha den textad. Det går att blanda
uppläsningsspråk och textning hur som helst, t.ex. svensk uppläsning och arabisk
textning. Det finns filmer på 15 olika språk.
Till varje film finns det tillhörande ”quiz”.
Det är inte bara nyanlända elever som kan ha nytta av Binogi, utan tjänsten fungerar precis
lika bra för svenskspråkiga elever.

Binogi - Den digitala vägen till lärande
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NE Nationalencyklopedin

NE är Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och
värdeneutralitet. Många uppslagsord finns i två versioner, varav den ena med ett
enklare språk. Du kan utforska världens länder, religioner och klimat, se en film i
NE Play, fördjupa dig i ett temapaket eller slå upp ett ord i någon av de många
ordböckerna. Junior är ett uppslagsverk på en lägre nivå. Allt är samlat på ett
ställe.
Film NE

Biblio/Götabiblioteken

Om du har ett bibliotekskort och en PIN-kod hos Stadsbiblioteket i Norrköping så
kan du låna e-böcker och e-ljudböcker gratis. Du loggar in med ditt
bibliotekskortsnummer eller personnummer samt din pinkod. Du kan välja att
läsa eller lyssna strömmande eller att ladda ner boken. Om du väljer att lyssna i
din mobil laddar du först ned appen Biblio.
Biblio

Tal till text
Det finns en dikteringsfunktion inbyggd i din Iphone eller
Androidtelefon. När du har tangentbordet framme finns en
liten mikrofon som du kan klicka på och omvandla det du
vill säga till skrift. Det fungerar överallt där du får fram ditt
tangentbord.
Tal-till-text
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Talsyntes på Itslearning och i mobilen
Avancerad läsare är ett verktyg för uppläsning av text i anslag,
anteckningar och inlämningsuppgifter. Text kan översättas och du
kan se vilken ordklass textens ord tillhör.

Film Avancerad läsare itslearning
Text avancerad läsare itslearning

Google översätt fotografera av eller skriv in text och få den uppläst
med talsyntes och/eller få den översatt och uppläst.

Google Översätt

Inbyggd talsyntes i IPhone/Ipad som fungerar både på text och pdf.
Gå in under Inställningar -Hjälpmedel- Talat innehåll-Läs upp
markering och/eller Läs upp skärm- På. Under Röster kan du ladda
ner en förbättrad röst på flera olika språk.

Film inbyggd talsyntes iPhone

Inbyggd talsyntes i Android hittar du genom att gå till
Inställningar-Tillgänglighet-Textuppläsning. (Om Textuppläsning
inte visas måste du gå till Google Play och ladda ned den senaste
versionen av Tillgänglighetsverktyg för Android). Aktivera
Kortkommando för Textuppläsning. Starta Textuppläsning med
hjälp av att svepa uppåt med två fingrar eller tryck
på
tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.
Film inbyggd talsyntes android
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Översättning i mobilen
I Google översätt kan du skriva in ett ord och få det översatt. Du kan
även tala in eller skriva in det för hand. En annan funktion är att man
kan fotografera av en text eller bara hålla kameran framför ett ord och
få det översatt från många språk. Dessutom kan du prata med en
person som talar ett annat språk och få en översättning i realtid.
Film Google översätt

SayHi Översätt låter dig tala in det som du vill få översatt med hjälp av
taligenkänning. Säg fraser och få dem översatta från ”tal till tal” samt
till text. Du kan också fota av text som översätts till det valda språket.

Say Hi

Språkinlärning på svenska
SVT språkplay är en app och webbsida som ger språkstöd på 25 olika
språk med hjälp av interaktiva undertexter. Du ställer in din egen
språknivå på svenska och kan få ord från talremsan översatta till ditt
modersmål.
UR Språkplay

Hej Svenska 1, 2, 3 och 4 är appar eller en webbsida där du tränar
upp ett basordförråd och därefter arbetar man med ordens ljud och
bokstäver. Sedan tränar du på orden i vardagliga, användbara fraser
samtidigt som du tränar upp en grundläggande läs- och skrivförmåga.
Hej svenska - app i mobilen

📱

Duolingo är en app och webbsida där du kan lära dig svenska och 26
andra språk. Duolingo består av korta, spelliknande övningar som
ökar i svårighetsgrad vartefter du klarar en språknivå.
Hur funkar Duolingo?

Tips på fler appar för att lära sig svenska hittar du här
Appar för att lära sig svenska - Apps for learning Swedish
9

Planering
Week Calendar är överskådlig och tydlig med flera olika vyer, exempelvis
månad eller vecka. Olika aktiviteter kan få olika färg och man kan lägga in
påminnelser.

Week Calendar Features

Google Kalender är en tydlig kalender där olika aktiviteter kan
markeras med olika färger. Det går att lägga in påminnelser om
aktiviteter och den går lätt att synkronisera med en webbkalender som
t.ex. Google kalender.

Google Kalender - Skapa händelse, ändra vy och optimera inställningar

Anteckningshjälp
CollaNote är en anteckningsapp där du kan spela in det som sägs vid en
föreläsning eller i klassrummet och samtidigt anteckna.. Du kan ta ett
foto och infoga detta i ditt dokument under tiden som du spelar in.
Film CollaNote
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