Alternativa verktyg i MacOS X
StavaRex

SpellRight

WordRead Plus

Diktering

StavaRex och Spellright

Kontrollera att programmet fungerar
genom att dubbelklicka på det. Om en
ruta med felmeddelande dyker upp,
behöver du installera det på nytt.

Markera Kontrollera grammatik om du vill
att kontrollen även ska innefatta
grammatik och lättförväxlade ord. Välj
även Svenska Oribi (eller English Oribi)
som språk.

När StavaRex och SpellRight är
installerade kan du se att deras ordlistor
finns i datorn. Du hittar Svenska Oribi och
English Oribi under Systeminställningar >
Tangentbord > Text.

Sen uppdateringen fungerar StavaRex
och SpellRight annorlunda. Vi använder
deras ordlistor, men den inbyggda
stavningshjälpen. Du öppnar den i
exempelvis Pages under: Redigera >
Stavning och grammatik.

Börja kontrollen genom att sätta
markören där du vill börja och tryck
därefter på Sök nästa. Det går även att
identifiera stavfel eller grammatikfrågor
genom strecken under orden.

WordRead Plus

Öppna WordRead Plus. Klicka på namnet
WordRead Plus uppe i vänstra hörnet och
välj ”Om”. Om du har en äldre version än
5.2.1 borde du uppdatera programmet.
Framförallt för att lätt kunna hämta nya
röster.

De hämtade rösterna finns tillgängliga
genom att klicka på Inställningar inne i
programmet.

Nu behöver du ge WRP tillstånd att
använda datorn. Gå till
Systeminställningar>Säkerhet och
integritet>Hjälpmedel>Integritetsskydd.
Sätt en bock vid WordRead Plus

Vill du att WRP ska hjälpa eleven med
bokstavsljuden markerar du Tecken och
klickar därefter på Redigera.

När du har installerat den senaste
versionen kan du hämta fler Claroröster
genom att klicka på WordRead Plus uppe
till vänster.

Diktering

För att aktivera dikteringsfunktionen i
MacOS X behöver ta dig till
Systeminställningar > Diktering och tal >
Diktering.
Markera att den ska vara påslagen. Vill du
även ha möjlighet att diktera när datorn
inte är uppkopplad, markerar du även
Använd förbättrad diktering. När du väljer
det alternativet kommer en hämtning att
starta.

När jag vill diktera trycker jag två gånger
på fn-tangenten på tangentbordet.
Symbolen för diktering dyker upp.
Nu kan du berätta för datorn vad du vill
att den ska skriva. Det går även bra att
säga ”punkt”, ”ny rad” ”nytt stycke” och
så vidare.
När du är färdig trycker du på Klar.

Om du har hämtat hem diktering på
andra språk kan du välja dem i menyn
under dikteringssymbolen.

