
Temamøte 19. november 2019

Digitale verktøy som tilrettelegging



Digitale verktøy

• Lingdys

• TextPilot

• Dragon Naturally Speaking

• Tale til tekst på norsk

• SuperNova

• JAWS

• Dolphin Easy Converter

• Office Lens og engasjerende leser 

• Zoomtext

• Windows Magnifier

• InfoVox4

• C-pen
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• https://www.uio.no/studier/eksamen/tilrettelegging/
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Lingdys 4

• Hva:

Lese- og skrive-verktøy.
– https://lingit.no/kontakt/#se-produktene-bruk

• For hvem:

Studenter med lese- og skrivevansker, feks. Dysleksi.

• Hvordan bruke:

Lisens (aktiveringsnøkkel). Støtter lesing og skriving gjennom eget verktøy-vindu. 
– https://www.youtube.com/watch?v=1BqSyCh7EXI

• Ansvar/bistand:

NAV, student og TT (tilretteleggingsteamet). 

• Eksamen:

Må ha lisensen klar. Logger inn via brukernavnet sitt. Fakultetet innvilger bruk på eksamen.

https://lingit.no/kontakt/#se-produktene-bruk
https://www.youtube.com/watch?v=1BqSyCh7EXI


TextPilot 3 Pluss

• Hva:

Lese- og skrive-verktøy.
– https://lingit.no/kontakt/#se-produktene-bruk

• For hvem:

Studenter med lese- og skrivevansker, feks. Dysleksi.

• Hvordan bruke:

Lisens (aktiveringsnøkkel). Samme prinsipp som Lingdys. 
– https://www.youtube.com/watch?v=Xp2zHkyzgz8

• Ansvar/bistand:

Nav, studenten og TT.

• Eksamen:

Må ha lisensen klar. Logger inn via brukernavnet sitt. Innvilges gjennom søknad.
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Office Lens og Engasjerende leser

• Hva:

Gjør om tekst til tale, også på ubehandlede filer, feks. bilder av tekst.

• For hvem:

Alle som ønsker teksten opplest. 

• Hvordan bruke:

Via App eller Office 365 (på nettleser). En del av Office365-pakken. 

På App: Ta bilde med Office Lens og eksporter til «Engasjerende leser» (eller lagre i 

Word/OneNote dersom vil ha filen til senere). 

Gjennom nettleser: Logge inn på Office365. Trykk på for eksempel Word og lim inn valgt 

tekst. Trykk på «View/visning» og deretter «Immersive reader/Engasjerende leser». 

• Ansvar/bistand:

Studenten, fakultet og TT. 

• Bruksområde:

Benyttes i studiehverdagen.
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Dragon Naturally Speaking

• Hva: 

Tale til tekst program.

• For hvem: 

Fysiske f.h. dyslektikere.

• Hvordan bruke: 

Programvare på PC.

– https://www.youtube.com/watch?v=ImlKOA1MhlI

• Ansvar/bistand: 

Tilretteleggingsteamet.

• Eksamen: 

Programvaren er tilgjengelig i Silurveien.
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Tale til tekst på norsk

• Hva: 

Må bruke Mac og Apple OS.

• For hvem:

Fysiske f.h. dyslektikere.

• Hvordan bruke: 

Via dedikert Mac.

• Ansvar/bistand: 

Tilrettelegingsteamet.

• Eksamen: 

Er tilgjengelig til bruk under eksamen via tilretteleggingsteamet.

19.11.2019 9



SuperNova

• Hva: 

Programvare som forstørrer og tolker skjermbildet.
– https://yourdolphin.com/support/video?id=636

• For hvem: 

Svaksynte og blinde.

• Hvordan bruke: 

Tastatur, mus og leselist.

– https://www.youtube.com/watch?v=7Rs3YpsnfoI

• Ansvar/bistand: 

NAV og tilretteleggingsteamet.

• Eksamen: 

Kan brukes under eksamen via tilretteleggingsteamet. Studenten bruker egen PC.
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JAWS

• Hva:

Programvare som forstørrer og tolker skjermbildet.

• For hvem:

Svaksynte og blinde.

• Hvordan bruke:

Tastatur og leselist.

– https://www.youtube.com/watch?v=dffx6mvHR9E

• Ansvar/bistand:

NAV og tilretteleggingsteamet.

• Eksamen:

Kan brukes under eksamen via tilretteleggingsteamet. Studenten bruker egen PC.
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https://www.youtube.com/watch?v=dffx6mvHR9E


Windows Magnifier

• Hva: 

Forstørrer elementer i skjermbildet.

• For hvem: 

Svaksynte.

• Hvordan bruke: 

Er en del av Windows.

• Hvem har ansvar: 

Studenten og tilretteleggingsteamet.

• Eksamen:

Kan brukes under eksamen avhengig av behov.
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Dolphin Easy Converter

• Hva: 

Program som konverterer tekst til lyd og Daisy format.

• For hvem: 

Studenter med lesevansker.

• Hvordan bruke: 

Via opplæring TT og FAK?

• Ansvar/bistand: 

TT.

• Bruksområde: 

Brukes i studiehverdagen.
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ZoomText

• Hva: 

Forstørrer/Leser skjerm på PC.

• For hvem: 

Svaksynte.

• Hvordan bruke: 

Via tastatur og mus.

– https://www.youtube.com/watch?v=fhLV6ydGqWg

• Ansvar/bistand: 

NAV og TT.

• Eksamen: 

Tilgjengelig til bruk ved eksamen.
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InfoVox4

• Hva: 

Syntetisk stemme for å lese tekst fra PC skjerm 24 språk.

• For hvem: 

Studenter med lesevansker.

• Hvordan bruke: Via USB-enhet.

– https://www.acapela-group.com/demos/

• Ansvar/bistand: 

TT og NAV.

• Eksamen: 

Kan brukes til eksamen.
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C-Pen, C-pen Reader og Diktafon

• C-Pen: Liten håndscanner for å scanne inn ord fra bok til PC

• C-Pen reader: Liten håndscanner som scanner inn og leser

opp samt gir forklaring til ord på engelsk

• Diktafon: Er nå full elektronisk og lagrer lyden i internminne

og på minnekort.
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Åpent hus i Silurveien

• Åpent hus hvert semester.

• https://www.uio.no/studier/eksamen/silurveien/arrangement/
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Elektroniske kompendier

• Ansatte kan sende forespørselen til

kompendier@admin.uio.no. 
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