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Läs och skriv - sortimentsöversikt  
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Programvara för uppläsning av text 

Beskrivning:  Program som läser upp text med talsyntes. Används som ett alternativ eller stöd till avkodning visuellt. 

Skrivhjälpmedel 

Beskrivning:  Program som ger stöd vid textproduktion och korrekturläsning. 

Hjälpmedel som ger stöd vid specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) eller andra kognitiva funktionsnedsättningar 

som medför svårigheter med tillägnande eller producerande av text.  
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Programvara för uppläsning av text 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

TorTalk 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
58755 (PC) 
58748 (Mac OS) 
 
Pris 
ca 1 600 kr 
 

 Talsyntes för uppläsning av text 

 Skanna textavsnitt direkt från skärmen (OCR) med 
markörmedföljning 

 20 språk 

 Röster från Nuance (Oskar, Alva och Klara) 
 

Claro Read Plus 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
58777 (PC) 
58746 (Mac OS) 
 
Pris 
ca 1 900 kr 

 Talsyntes för uppläsning av text 

 Taleko vid textinmatning (bokstavsljud, ord och 
meningar) 

 Skanna textavsnitt direkt från skärmen (OCR) 

 30 språk 

 Röster från Nuance (Alva och Oskar) och Acapela (Elin 
och Erik) 
 

Vid användning med Microsoft Office Word tillkommer 

 Markörmedföljning vid uppläsning 

 Inställningar för markörmedföljning 

 Skanna text från Pdf- till Wordformat 

 Göra om text till ljudfil 
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Skrivhjälpmedel  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Stava Rex 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
58749 (PC) 
58752 (Mac OS) 
 
Pris 
ca 500 kr 
 

 Programmet går igenom texten, hittar felstavningar och 
ger förslag på rättstavade ord i texten 

 Exempelmeningar ges för ord som är lättförväxlade (till 
exempel rätt och rett) 

 Fyll på ordlistan med egna ord som inte finns med 

 Språk: svenska  

 Stöd för talsyntes, men ej inkluderat  

Saida Ordprediktion 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
58750 (PC) 
 
Pris 
ca 600 kr 
 

 Programmet ger ordprediktion (ordförslag) vid 
skrivande 

 Kontrollerar stavning, föreslår rättstavade ord och visar 
exempelmeningar med ord som är lättförväxlade 

 Fyll på ordlistan med egna ord och förkortningar 

 Språk: svenska, engelska, tyska, norska (bokmål och 
nynorsk) och danska 

 Stöd för talsyntes, men ej inkluderat 
 

 
 
 



 2023-03-14 

 

       4/4 

 
 

Skrivhjälpmedel  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Gustavas ordböcker 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
58754 (PC) 
 
Pris 
ca 1 000 kr 
 

 Programmet ger förklaringar på ord och exempel på 
ord/uttryck i olika sammanhang 

 Tre ordböcker ingår: svensk-svensk (förklarar ord med 
synonymer), svensk-engelsk och engelsk-svensk 

 Ord och förklaringar i artiklarna kan läsas upp av 
talsyntes.  

 Språk: svenska och engelska 

 Röster från Acapela (Elin och Erik) 
 

SymWriter 2 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
58751 
 
Pris 
ca 2 000 kr 
 

 Programmet är ett ordbehandlingsprogram med 
bildstöd 

 Få texten uppläst av talsyntes 

 Få orden i en text förklarade med symboler  

 Talsyntes kan läsa upp medan du skriver (bokstavsljud, 
ord och meningar) 

 Få förslag på ord med text och bild vid felstavningar 

 Innehåller svensk och engelsk ordbok 

 Språk: svenska och engelska 

 Röster från Nuance (Alva och Oskar) 
 

 


