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Appar och verktyg med möjligheter för flerspråkiga
In Print
Var
Om

Hur

http://www.hargdata.se/p_inprint.htm
In Print ingår i en serie symbolprogram från Widgit Software. Dessa har fått
samlingsnamnet Communicate. Alla program i Communicate-serien innehåller Widgit
symbolbas. In Print är ett redskap där du kan skapa böcker, nyhetsblad, scheman,
arbetsblad, veckobrev, instruktioner, bildstödskort, överlägg till samtalsapparater mm.
Man får beställa ifrån Hargdata (Tel/Fax: 013 - 712 70) och sedan ladda ner
programmet på sin dator.

Picto Selecto
Var
http://www.pictoselector.eu/
Om
Picto Selector är ett bildverktyg som man kan ladda ner gratis till sin dator och får
använda för privat bruk. Programmet innehåller tre bildbaser ; Sclera Pictos, Mulberry
symbols och ARASAAC. Man söker bilderna på engelska men ändrar sedan texten själv.
Hur
Man laddar ner det gratis till sin egen dator genom att gå in på
http://www.pictoselector.eu/ och följa instruktionerna.
Ritadetecken.se
Var
http://www.ritadetecken.se/
Om
Genom Ritade Tecken får du tillgång till närmare 2000 ritade tecken. Nya tecken ritas
kontinuerligt efter önskemål från abonnenter och läromedelsproducenter. De ritade
tecknen är anpassade för att fungera tillsammans med Bildfabriken, SymWriter och
Communicate: In Print. Att testa Ritade Tecken kostar inget men man kan beställa ett
årsabonnemang och det kostar …
Hur
De ritade tecknen i Ritade Tecken följer det svenska teckenspråket och är utvecklade
för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK, Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation. Man kan, genom Ritade Tecken, själv anpassa och
skriva ut de tecken som ingår i det schemat eller den texten man vill ha stöd med hjälp
av tecken till.
Ritprat Appen
Var
Itunes, App Store Finns inte på android.
Om
Det finns möjligheter att, rita på frihand, ett stort antal figurer, pratbubblor och andra
symboler, skriva text, läsa, ändra, ta bort och skicka berättelser via e-post
Hur
Ritprata är ett verktyg för att skapa sociala berättelser och seriesamtal.
Ritprata gör det lättare att förstå vad som händer i samspelet mellan människor, något
som kan vara extra svårt om du t ex har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t ex
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Aspergers syndrom eller en annan autismspektrumdiagnos. Berättelserna kan ni enkelt
dela med e-post, t.ex. mellan hem och skola. Appen innehåller många figurer och
illustrationer för att enkelt skapa berättelser. Du kan även rita, skriva, spela in ljud,
använda kameran och infoga egna bilder.
Signitforward (fd Tecken.se) Appen
Var
Itunes, APP Store. Finns inte på android.
Om
SignitForward är en app för att lära dig cirka 1500 tecknade vardagsord. Den visar med
hjälp av filmer och bilder både TAKK och Teckenspråk
Hur
Orden visas i text och bild och tecknen visas i videosekvenser (med tal) - så att du
verkligen kan se hur tecknet görs. Många av tecknen förtydligas också med en
teckenillustration*. Appen är lätt att hitta i, antingen bläddrar du i kategorilistan eller
använder sökfunktionen.
Teckna.se (Hemsida)
Var
http://www.teckna.se/
Om
Denna sida är för dig som vill veta mer om hur och varför man använder tecken som
stöd till talet. Här kommer du att hitta argumenten för hur bra och viktigt det är att
teckna och inspirationen för att komma igång!
Hur
teckna.se har 50 ord som visas med bild, text och teckenillustration tillsammans. Man
kan använda dem på olika sätt och på hemsidan står exakt formulerat hur man
använder materialet.
Teckenspråkslexikon (Hemsida) och TSP appen
Var
http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon
Om
Svenskt teckenspråkslexikon (2008--) uppdateras hela tiden med nya tecken och
meningsexempel. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och
fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av teckenvariant och
meningsexempel. Sökvägarna är många. Man kan bl.a. söka på ord, handform, läge, i
översättning och på ämnesområde. Man kan också få veta alternativa tecken till
tecknet man sökt.
Hur:
Lexikonverksamheten på Institutionen för lingvistik har under 2013 uppdaterat
lexikondatabasen kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. Under året har
databasen för Språkvetenskap uppdaterats. Det finns en enklare version av Svenskt
teckenspråkslexikon. Den innehåller enklare sökfunktioner med svenska indexord. Den
heter TeckLex - en förenklad version av Svenskt teckenspråkslexikon och finns på
hemsidan. Det finns även app för iPhone, iPad och Androidmobiler för Svenskt
teckenspråkslexikon. Dessa finns att hämta i Appstore och Google play. Dessutom
finns det även en app för iPhone för Sjukvård (MedSigns).
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