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Introduktion til hæftet
Dette hæfte er udarbejdet af Thomas Østerlund Mortensen og Bente Lundgaard ved CSV Vejle til
anvendelse som støtte for borgere, der anvender programmerne AppWriter Cloud, AppWriter iPad samt
Google Oversæt. Derudover er der også en kort introduktion til at anvende iPad til tekstoplæsning.
AppWriter-vejledningerne er taget fra AppWriters officielle online vejledninger og tilpasset formatet og
behovet.

Ønsker du at finde de officielle vejledninger til AppWriter, kan du følge de angivne links herunder:
AppWriter Cloud videoer på YouTube: http://kortlink.dk/uhst
AppWriter Cloud online vejledninger fra wizkids.dk: http://kortlink.dk/ukkv
AppWriter iPad videoer på YouTube: http://kortlink.dk/ukks
AppWriter iPad online vejledninger fra wizkids.dk: http://kortlink.dk/tbqq

Læse- og SkriveTeknologier (LST)
LST er teknologi, som hjælper til, at man lettere, hurtigere og mere sikkert kan læse og skrive.
Programmerne bruges på de digitale enheder, som man i øvrigt læser og skriver på.
Der findes mange forskellige programmer, som kan bruges. I denne forbindelse er det AppWriter Cloud,
AppWriter iPad og Google Oversæt.
LST bruges af mennesker, som har læse- og skriveproblemer fx ordblinde. Det bruges også af andre, som
ikke har læse-skriveproblemer.
Når man har lært programmet eller funktionen at kende, og det fungerer, er det en god hjælp i
dagligdagen.
I skolen, på uddannelsesstedet, i fritiden og på arbejdet kan det hjælpe til, at man måske får mod på og
lyst til at læse og skrive længere og sværere tekster, end man ellers ville gøre.
Mange af os har allerede en digital enhed ved hånden fx en tablet. Det betyder, at der er let adgang til
værktøjer, som kan støtte os i fritiden og på arbejdet, når vi skal læse eller skrive korte eller længere
tekster.

Læsevejledning
Da dette hæfte er såvel til digital som til analog udgivelse, er alle links-typografi som normal tekst, dog vil
man i den digitale udgave kunne klikke på links og blive videresendt til den aktuelle hjemmeside. Grunden
til at links har adressen kortlink.dk er, at det fungerer som en genvej, så man med papirversionen af
hæftet hurtigt kan skrive adressen.

God fornøjelse!
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AppWriter Cloud
Installation af AppWriter Cloud tilføjelse
AppWriter Cloud installeres i en Google Chrome-browser (http://kortlink.dk/ukma). Værktøjet giver læseog skrivestøtte, når du arbejder i Google Docs og på hjemmesider i Chrome-browseren.
Hvis AppWriter ikke bliver automatisk installeret, når du logger ind på din Google-konto, kan du installere
programmet direkte fra Chrome Web Store (kortlink.dk/ukkq).
Følg herefter installations-anvisningerne for at udføre installationen.
Er du elev/kursist i Vejle Kommune, kan du også få installeret AppWriter Cloud i din browser på en
mere enkel måde. Du bruger dit uni-login@apps.vejle.dk (anvendes af folkeskolerne i Vejle Kommune)
eller uni-login@csv-vejle.dk (anvendes af kursister og elever ved CSV Vejle) for at logge ind.
Øverst til højre i Chrome Browseren under luk vindue knappen, klikker du på den lille grå mand, trykker
på den blå knap ved navn Aktivér synkronisering…, derefter logger du ind med din Google konto (f.eks.
abcd1234@csv-vejle.dk).
Efterfølgende vil AppWriter Cloud tilføjelsesprogrammet automatisk blive installeret i din browser.
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Log ind
Før du kan anvende AppWriter Cloud, skal du logge ind i programmet. Det gør du ved at klikke på
i øverste højre menulinje i Google Chrome browseren.
I menuen, der kommer frem, klikker du på
og logger ind med UNI-login (log ind med f.eks.
abcd1234 - ikke din Google konto som er f.eks. abcd1234@csv-vejle.dk).
Din profil giver desuden adgang til:
●
●
●

At indstille sprog og stemmer
At tilføje egne ord til din brugerordbog
At justere stavehjælpen

Din profil gemmes i skyen, og den er ikke afhængig af din Google-konto.
Det betyder, at din profil følger dig. Du kan logge ud af AppWriter Cloud på én maskine og logge ind i
AppWriter Cloud på en anden maskine, og så synkroniseres din profil automatisk til den maskine.
Hvis du har adgang til AppWriter til iPad, Windows, Mac eller Android, kan du bruge den samme profil alle
steder. Din profil synkroniseres på tværs af platforme.
Når AppWriter Cloud er installeret og du er logget ind, vil du i dit Google-dokument have de ekstra ikoner
som vist her (første gang du logger ind, kræves det, at du knytter din Google konto til AppWriter):

De fem ikoner i værktøjslinjen er:
Afspil-knap: læser teksten op
Oplæsning: Læsehastighed, stop efter punktum og stemmevalg.
Ordforslag: Aktiver ordforslag, aktiver fagordlister og tag højde for kontekst
Ordbogen: Slå et markeret ord op i ordbogen.
Sprog: Vælg det relevante sprog I menuen.
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Ordforslag og oplæsning i Google Docs
Så snart du har indtastet det første tegn I dokumentet, får du ordforslag. Husk, at du skal have markeret
Aktiver ordforslag i
-menuen øverst. Kør musen hen over ordene i ordforslagsboksen og hør ordene
blive læst op, inden du indsætter dem i et dokument. Du kan også bruge “Ctrl+pil ned” (PC) eller “CMD+pil
ned” (Mac) for at navigere i ordforslagsboksen.
Du erstatter en indtastning eller indsætter et ord ved at trykke “Enter” eller ved at klikke på det ønskede
ord i ordforslagsboksen.
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Ordforslag og oplæsning i Chrome-browseren
Hvis du vil have teksten fra en hjemmeside læst højt, skal du markere den relevante tekst på hjemmesiden.
Herefter vises AppWriter værktøjslinjen, og du kan nu klikke på afspil-knappen ( ) for at få den markerede
tekst læst op.

Hvis du skriver i normale tekst-inputfelter i Chrome såsom Gmail, så vil du også få ordforslag fra AppWriter.
Der kan dog være hjemmesider som har lavet et unikt tekstfelt, som AppWriter kan have problemer med.
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PDF-dokumenter i PDF fremviseren
Et PDF-dokument er ikke en hjemmeside, men et dokumentformat
som ofte anvendes til færdige publikationer og lignende. PDFdokumenter knyttes ofte til e-mails eller hjemmesider som
vedhæftninger.
Med AppWriter Cloud, kan du åbne og arbejde med PDFdokumenter, som ikke ligger på dit Google Drev.
Du tilgår AppWriter PDF fremviseren fra AppWriter-menuen. Klik på
ikonet og vælg PDF fremviser.
Klik på Åbn og vælg det PDF-dokument, du ønsker at åbne. Du kan
vælge at OCR-skanne dokumentet (genkende tekst) eller lave
tekstfelter. Efterfølgende har du mulighed for at gemme PDFdokumentet.

Annoteringer i PDF-dokumenter
Når du åbner et PDF-dokument i din Chrome Browser, vil du øverst i venstre hjørne se et
ikon. Når du
Klikker på AW ikonet, vil PDF-dokumentet bliver overført til AppWriters PDF fremviser.
Du kan nemt og hurtigt tilføje annoteringer i PDF-dokumenter med AppWriter. Vælg blot knappen Start
skrivning fra værktøjslinjen øverst, og kør markøren hen til, hvor du vil have tekstfeltet. Du kan flytte
rundt på tekstfelter hvis de ikke har fået den rigtige placering.
Vælg “Stop skrivning” når du er færdig med at redigere i PDF-dokumentet. Du gemmer ændringerne i
PDF-dokumentet ved at klikke på Gem som.
AppWriter kan også håndtere form-felter, så hvis dit PDF-dokument indeholder tekstfelter eller
afkrydsningsbokse, kan du stadig bruge PDF-dokumentet som normalt.

Åbne PDF-dokumenter fra Google Drev
Hvis du har et PDF-dokument på dit Google Drev, kan du åbne den og få den læst op i AppWriters
indbyggede PDF-læser. Her har du også mulighed for at OCR-behandle dit PDF-dokument.
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Håndtering af EPUB-dokumenter
Med AppWriter Cloud kan du åbne og læse EPUB-dokumenter. EPUB er
et dokumentformat som alle e-bogslæsere anvender og som viser og
formaterer teksten efter brugerens behov.
Desværre understøtter AppWriters endnu ikke alle disse mange
funktionaliteter. For indeværende kan fremviseren dog vise og læse
epub bøgerne højt.
Du tilgår AppWriter EPUB fremviseren fra -menuen i Google Chrome
browseren. Klik på AW ikonet og vælg EPUB fremviser.

Når du har åbnet EPUB fremviseren, klikker du på Åbn knappen i
værktøjslinjen øverst og vælger EPUB-dokumentet fra din computer.

EPUB-fremviseren er bygget op, så bogens kapitler er i menuen til venstre. I toppen kan man via Zoom gøre
teksten større og springe fra kapitel til kapitel.
Ønsker du at få oplæst hele sidens indhold, gør følgende:
1.
2.
3.
4.

Klik én gang i indholds-teksten
Tryk på CTRL+A, for at markere hele teksten
Klik en gang i indholds-teksten for at få AppWriter popup menuen frem
Sidst Klikker du på den lyseblå afspil knap i AppWriter popup menuen.
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Betydningsordbog
Du kan bruge AppWriters ordbog til at slå op, hvad et ord betyder.
Dette gøres ved at markere et ord i teksten og efterfølgende markere ordbogs-knappen (

) i menuen.

Klik på ordbogs-knappen, og du vil få et nyt vindue åbnet med ordets betydning fra Den Danske Ordbog.
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Indstillinger
Skriveindstillinger:
I AppWriter menuen i Google Drev kan du aktivere ordforslag, aktivere personlige fagordlister og vælge, om
AppWriter skal tage højde for kontekst.
Ønsker du at få læst ord op samtidigt med at du skriver dem, kan du slå Læs ord til.

Oplæsning:
I AppWriter i Google Drev kan du indstille læsehastighed, stemme og om oplæsning skal stoppe efter
hvert punktum. Det gør du ved at klikke på ikonet med øret.
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Fagordlister:

Du kan tilgå fagordlister fra AppWriter-menuen i Google Drev eller fra brugerkonto-siden på
https://account.wizkids.dk
Du kan oprette din egen fagordliste ved at klikke på Opret ny.
Navngiv din nye fagordliste, hvilket sprog det er til og en beskrivelse, så du kan genkende den.

I “Udfyld fagordlisten” kan du kopiere en hel tekst ind uden at skulle tænke over, at ord fremkommer op
til flere gange.
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Når du er nået hen til Gem, vil du blive oplyst om, hvor mange ord du tilføjer. Du vil kunne se listen med
ord. Hvis nogle af dem allerede fremgår i AppWriters egen ordbog, vil de fremkomme på listen med **
efter ordet.

Stavehjælpsregler:

I indstillingerne for Stavehjælpsregler kan man indstille, hvilken stavehjælp AppWriter skal give.
Man kan slå de prædefinerede fra og til samt oprette egne regler ved hjælp af brugerdefinerede fejltyper.
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Udklipslæser
Ét af de smarteste værktøjer i AppWriter, er uden tvivl Udklipslæseren. Mange hjemmesider i dag er lavet så
“smart”, at det er umuligt at få teksten læst højt - her kommer Udklipslæseren komme til undsætning! Det er i
bund og grund et værktøj som lader dig markere hvor på skærmen der er en tekstbid og derefter analyserer den
området for bogstaver og læser det højt.
1. Når du er på den rigtige hjemmeside, går du op i
øverst til højre

-menuen

2. I menuen vælger du Udkklipslæseren
3. Du markerer nu nu området hvor teksten star
4. AppWriter genkender nu teksten og læser den højt.
Bliver teksten læst højt med det forkerte sprog/udtale, markerer du
tekst-bidden i feltet og i menuen, vælger sprog fanen og sidst det rigtige sprog.
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AppWriter iPad
Når du anvender iPad, så kan AppWriter Cloud ikke anvendes. Derfor har Wizkids lavet en app som sørger
for, at AppWriter kan fungere på iPad. Ud over AppWriter iPad app’en, følger der også et tastatur med, som
støtter skriveprocessen på iPad.
Der findes også en app til iPhone, men denne koster ca. 50 kroner og understøttes ikke af UNI-login.
Da iPad (og iPhone) har deres egen tekstoplæser, understøtter AppWriter ikke denne funktion på
iPad/iPhone. Derfor vil vi starte AppWriter iPad vejledningen med at hjælpe dig med at slå tekst-oplæsning
til på iPad.
1.
2.
3.
4.

Gå ind i din iPad/iPhones Indstillinger app ( ).
Vælg menupunktet Tilgængelighed ( )
Under tilgængelighed vælg menupunktet Oplæst tekst (
Øverst i Oplæst tekst-menuen aktiverer du Læs det
valgte op.
)

).

5. Ønsker du at installere en anden eller en bedre stemme,
tryk på Stemmer menupunktet og derunder vælg sprog,
f.eks. Dansk.
Når du trykker på et sprog, kommer du ind og ser de
tilgængelige stemmer, ved dansk findes seks stemmer. To
til Magnus (en forenklet og en forbedret stemme), to
stemmer til Sara (en forenklet og en forbedret stemme), en
Siri Kvinde og sidst en Siri Mand.
6. Tryk på stemmen du ønsker, så der kommer et flueben til
højre for stemmens navn.
Vi anbefaler til enhver tid at anvende de forbedrede
stemmer også selvom det kræver, at du henter dem ned.
7. Taler stemmer for hurtigt eller for langsomt, kan du indstille
talehastighed under Tale-menuen på linjen med haren og skildpadden.

8. Når du har indstillet stemmer, kan du på iPad’en holde
fingeren inde på et ord/sætning. Når du fjerner fingeren,
kommer der en menu op, hvor du trykker på Læs op.
9. Ønsker du at ændre i den tekst, som skal læses op, kan du
trække i de blå cirkler, som omslutter den markerede tekst.
Derefter vælger du Læs op i menuen som ses på billedet til
højre.
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Installation
For at installere AppWriter på din iPad, skal du gå ind i App Store og søge efter AppWriter. Når AppWriter er
installeret, åbner du AppWriter app’en ved at trykke på AW ikonet på din iPads hjemmeskærm.
Når du åbner AppWriter, får du muligheden for at logge ind med forskellige brugertyper. Er man elev i f.eks.
Vejle Kommune, har kommunen købt en licens til alle elever, og man kan logge ind med UNI login.

Problemer med at anvende AppWriter tastatur
Når du har installeret AppWriter app’en, er der automatisk blevet installeret et tastatur. Dette er også
blevet introduceret første gang du åbnede AppWriter app’en. Men bøvlede dette, får du her lidt hjælp til,
hvordan du sikrer dig, at AppWriter-tastaturet er indstillet korrekt.
1. Først går du ind i din iPads Indstillinger ( ).
2. Derefter vælger du menupunktet Generelt og derefter
under-menupunktet Tastatur.
3. I tastatur-indstillinger vælger du menupunktet Tastaturer.
4. Under tastaturer-menuen, vælger du AppWriter.
5. Under AppWriter menuen, aktiver Tillad fuld adgang.
Nu vil du til enhver tid kunne tilgå AppWriter tastaturet ved på tastaturet at
holde fingeren nede på globussen (nederst til venstre på tastaturet) og vælge
AppWriter (som vist på billedet til højre).
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Dokumenter
På startsiden kan du se en liste over de dokumenter, som du har implementeret og oprettet i AppWriter.
Første gang du åbner programmet, er listen tom.
AppWriter håndterer to typer af dokumenter: tekst-dokumenter (

) og pdf-filer (

).

På forsiden har du følgende muligheder:
●

Nyt dokument
Vælg denne, hvis du vil oprette et nyt dokument i AppWriter

●

Import fra Google Drev
Vælg denne, hvis du vil importere et dokument fra dit Google Drev

●

OCR (Optical Character Recognition / Optisk karakter genkendelse)
Vælg denne, hvis du vil OCR-behandle en billedfil
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Skrivning
Denne skrivefunktion er udelukkende til tekst-behandling. Ønsker du at indsætte billeder, figurer eller
lignende i teksten, skal du først udfærdige teksten, og så efterfølgende eksportere den til f.eks. Google
Drev, hvor du kan indsætte billeder og lignende.
Husk at have AppWriter-tastaturet aktiveret, når du skriver! Har du ikke aktiveret tastaturet, gøres det ved
at holde fingeren nede på den lille globus nederst i venstre side af tastaturet. Derved kommer tastaturmenuen frem, og du kan vælge AppWriter-tastaturet.
Når du har oprettet et nyt tomt dokument, kan du med det samme skrive i det. Så snart du taster et tegn
på tastaturet, vises ordforslag i boksen ovenover tastaturet.

Klik på afspil-tasten ( ) ud for hvert ord for at høre, hvordan ordet udtales. Klik på et ord i boksen for
at sætte det ind i teksten på det aktuelle sted. Boksen kan indeholde flere ord, end dem du kan se på
skærmen. Brug din finger til at scrolle frem og tilbage i listen.
Specialtegn
De indbyggede specialtegn hjælper dig med at finde ord, som du har problemer ved at stave til. Du kan
benytte de to specielle tegn * og ? ved at trykke på dem fra tastaturet.
* står for et eller flere tegn, mens ? står for ét tegn.
Hvis du for eksempel kun ved, at ordet “interesseret” starter med “in” og slutter på “et”, kan du skrive
“in*et”, og så vil ordprædiktionen automatisk finde alle ord, som starter med “in” og slutter på “et”.
Hvis du for eksempel vil skrive “cykel” men ikke ved, om det starter med “s” eller “c”, kan du bruge
?-tegnet, så du skriver “?yke”, og så vil programmet finde alle ord, som indeholder et startbogstav
efterfulgt af “yke”.
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Værktøjslinjen
Øverst i dit dokument ligger værktøjslinjen. Forklaring på de forskellige knapper beskrives nedenfor.
Betydningsordbog
Hvis du markerer et ord og derefter trykker på betydningsordbogs-tegnet, kan du slå det markerede ord op
i “Den Danske Ordbog”.
Så kommer der en side op, hvor du kan læse betydningen af det markerede ord.
Læs op
Ved at trykke på Afspil-knappen kan du få din tekst læst op.
Vælg sprog
For at bruge AppWriter med andre sprog, trykker du på ikonet med et flag oppe i højre side af
værktøjslinjen.
Du kan hente op til tre gratis sprog. Tryk på det eller de sprog, du ønsker at hente og tryk derefter på “hent”
oppe i højre hjørne.
Eksporter teksten ⠇
Øverst i højre hjørne klikker du på de tre lodrette punkter (⠇) Under “eksporter teksten” har du følgende
muligheder:
●

Kopier tekst

●

Eksporter dokument

Under Eksporter dokument har du mulighed for, at vælge mellem de forskellige apps der er installeret på
din iPad, f.eks. Google Drev.

Format
Under format kan du justere skriftstørrelsen, skriftfarven og baggrundsfarven på dit dokument. Du kan også
aktivere “Dyslexie”-skrifttypen, som er en skrifttype, der er udviklet særligt til ordblinde.
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PDF oplæsning
Du kan åbne et PDF-dokument på din iPad med AppWriter ved hjælp af iPad’ens indbyggede åbn ifunktion. PDF-dokumentet kan herefter OCR-behandles og derefter læses op. Er dokumentet allerede
OCR-behandlet, kan dokumentet læses op med det samme.

Har du åbnet et PDF-dokument i din Safari browser, skal du først trykke på åbn i øverst til højre og derefter
vælge Kopier til AppWriter på listen over apps.
Findes Kopier til AppWriter ikke på listen over apps, tryk på Mere.. I vinduet, der kommer frem, aktiverer
du knappen Kopier til AppWriter.

I selve PDF-læseren har du følgende muligheder:

20

Annotering i PDF-dokumenter
Når du har åbnet et PDF-dokument, kan du lave dine egne annoteringer i dokumentet, hvor du eksempelvis
kan sætte streger i dokumentet, overstrege ord, sætte en cirkel om ord og skrive ny tekst.
Alle disse ændringer kan også gemmes i dokumentet, men dog på en måde, så du stadig kan få oplæst
teksten i dokumentet.
Herunder ses annoterings-funktionerne:
Vælg et tilføjet element i dokumentet
Indsæt håndskrift i dokumentet
Indsæt tekst i dokumentet
Indsæt overstregninger i dokumentet (fungerer som halv-gennemsigtig overstregningstusch)
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Rediger dokument
Fra dokumentlisten på forsiden kan du ændre i dine dokumenter. Tryk på ikonet med tre prikker (⠇) til
højre for det aktuelle dokument og få følgende muligheder:
●
●
●
●

Kopier tekst
Eksporter dokument
Omdøb
Slet
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Indstillinger for AppWriter-tastaturet
Indstillinger:
I AppWriters tastatur er der en række indstillinger, der kan ændres. Tryk på tandhjulet for at aktivere denne
menu.
Ordforslag :
I AppWriters menulinje kan du vælge at aktivere ordforslag eller slå dem fra. Sæt flueben i kassen, hvis
ordforslag skal aktiveres.
Oplæsning:
I AppWriter kan du indstille oplæsnings-hastigheden og stemme. Det gør du, ved at klikke på øret.

Aktivér fagordlister og oplæsning:
Her kan du aktivere dine fagordlister. Ønsker man at få læst ord op samtidigt med, at man skriver dem, kan
man slå “Læs ord” til.
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Konto-indstillinger
Fagordlister:

Du kan tilgå fagordlister fra AppWriter menuen eller fra brugerkonto-siden på https://account.wizkids.dk
Du kan oprette din egen fagordliste ved at klikke på Opret ny.
Indtast navnet for din nye fagordliste, hvilket sprog det er til samt en beskrivelse, så du kan genkende den.

I Udfyld fagordlisten kan du kopiere en hel tekst ind uden at skulle spekulere over, om ordet forekommer
flere gange.
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Når du er nået hen til Gem, vil du blive oplyst om, hvor mange ord du tilføjer. Du vil kunne se listen med
ord, og hvis nogle af dem allerede fremgår i AppWriters egen ordbog, vil de fremkomme på listen med **
efter ordet.

Stavehjælpsregler:

Inde på indstillingerne for Stavehjælpsregler kan du indstille, hvilken stavehjælp AppWriter skal give.
Man kan slå de prædefinerede fra og til samt oprette sine egne regler ved hjælp af brugerdefinerede
fejltyper.
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Google Oversæt
Denne vejledning virker til Google Oversæt på iPhone, iPad og Android telefoner.
Skal app’en installeres på iPhone/iPad, skal du gå ind i AppStore og søge efter Google Oversæt, herefter
installeres app’en. For at kunne hente apps på iOS-enheder, kræves AppleID. På Android går du ind på
Google Play Butik og søger efter Google Oversæt. For at kunne hente apps i Android systemet, kræves en
Google-bruger.

Tilpas indstillinger

Vælg sprog

Vælg tekst at oversætte

Vælg dialekt hvis du
oversætter fra f.eks.
arabisk

HUSK!
Tryk på skærmen
før du trykker på
”Sæt oversættelsen
på pause”
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Om CSV Vejle

CSV Vejle er en undervisningsinstitution ved Vejle Kommune for
unge og voksne fra 16 år med særlige behov.
CSV har tre afdelinger:
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Kommunikation & Teknologi (K&T)
- Voksenspecialundervisning (VSU)

Kontakt

Telefon: 76 81 55 55
E-mail: csv@vejle.dk
Hjemmeside: csv.vejle.dk

Sted

CSV Vejle
Solsikkevej 6
7100 Vejle

Om dette hæfte
Dette hæfte er en del af en større samling af hæfter med formålet at assistere borgeren i
anvendelsen af digitale medier.
For at læse mere kan du enten besøge vores officielle hjemmeside på http://csv.vejle.dk
eller vores videndelings-platform på www.csv-viden.dk.
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