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Hitta rätt tecken
Tecken som AKK (TAKK) är en AKK-metod där man använder sina egna händer.
TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken.
Tecknen används tillsammans med tal, som stöd för språkutveckling och på den nivå
där personen befinner sig. TAKK fungerar som komplement till eller ersättning för
talat språk, och underlättar språkförståelse och lärande.
TAKK är ett av de vanligaste AKK-sätten och TAKK stärker den talade språkutvecklingen. Om och när en person kan använda ett talat ord kommer hen att göra
det istället för att teckna, precis som vid annan AKK.
I den här sammanställningen tipsar vi om appar som kan användas för att hitta rätt
tecken att använda.
Vad är det här?

Rutan med svart och vitt mönster här ovan är en QR-kod. QR-koder är ett sätt att hitta till en
specifik webbsida. QR-koden innehåller helt enkelt webbadressen och du slipper söka i
Appstore, Google Play eller skriva in en lång webbadress. Vi har lagt in sådana i broschyren
för att det ska vara lätt att hitta till rätt app.
För att kunna använda dig av QR-koderna måste du först ladda ner en QR-kodsläsare (en app
för att läsa QR-koder). När du har gjort det startar du QR-kodläsaren i din surfplatta/
smartphone och riktar kameran mot QR-koden i broschyren och vips! öppnas Appstore/
Google Play och du dirigeras till rätt app där. Observera att du inte gör något köp i och med
att du scannar QR-koden, du bara öppnar rätt sida i Appstore/Google Play där du kan läsa
mer om appen. För att köpa appen måste du aktivt genomföra köpet i Appstore/Google Play.
Tips på appar för att läsa QR-koder
QR Reader for iPhone (finns gratisversion)

QR Code Reader (Android) (gratis)

Vilken version av operativsystem fungerar appen med?
När vi anger vilken version av operativsystemet (iOS, Android eller Windows) som appen
fungerar med är det oftast den eller senare versioner. Om något annat gäller, t ex att appen
inte fungerar med nyare operativsystemsversioner, anges detta.

Sign it Forward
Appen hette tidigare teckna.se. Den innehåller fyra
språk utöver svenska och c:a 1.500 tecknade vardagsord.
Den kräver internetuppkoppling för att fungera. Orden
visas i text och bild och tecknen visas i videosekvenser
med tal så du enkelt ser hur tecknet ska utföras. Många
förtydligas även med en teckenillustration från
webbtjänsten Ritade Tecken.

App Store

Appen kan användas av personer som behöver öva på
tecken och barn som tränar på olika begrepp. Barn letar
enkelt upp tecken då orden visas kategorivis och i bild.
Version:
Pris:
Fungerar
till:

2
30:iOS 9.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

SpreadTheSign / Spread Signs
Den här appen kräver uppkoppling mot internet. Den
innehåller över 300.000 tecken på 23 olika språk

App Store

Tecknen söks enbart med text i gratisversionen. Med
köpt Pro-version kan tecken sökas med bildstöd.
Videoklipp finns på tecknen och det går att justera
hastigheten som videoklippet visas på. Inget talstöd.

Google Play

Teckenlexikonet finns också tillgängligt på webben på
www.spreadthesign.com/sv.se/search
Ett spel för att lära sig tecknen finns i appen Spread
Quiz (enbart iOS) för 20:Version:
Pris:
Fungerar
till:

2.2.4
Gratis, köp i appen
iOS 9.0
iPhone, iPad, iPod Touch

Appstore

2.0.3
Gratis, köp i appen
Android 4.0
eller senare

Google Play

TAKK
Svensk app som är framtagen som ett komplement till
boken Teckenkommunikation Grundbok (BAM). De
innehåller båda 1.500 tecken som visas med teckningar
och instruktion i text. Tecken är organiserade ämnesvis
men kan även sökas i alfabetisk ordning. Inget talstöd
eller sökning med hjälp av bilder.

App Store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.1
75:iOS 6.0
iPad

Appstore

1.0.2
65:Android 2.2
eller senare

Google Play

TAKK Tecken som AKK
I appen lär man sig tecken med hjälp av videosekvenser
App Store
och tal. Språket är svenska och appen innehåller 1.500
tecken, samma som i appen TAKK (se ovan). Den har ett
sökläge och en övningsdel. I övningsläget kan talet
stängas av. Du kan söka efter enskilda ord, bläddra
bland kategorier och skapa egna samlingar av ord och
tecken att träna på. Det går att lägga till egna bilder och
fotografier och spela in en egen video som beskrivning.
Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.2.7
95:iOS 8.1
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

Svenskt Teckenspråkslexikon / Teckenspråkslexikon
Appen innehåller “Svenskt teckenspråkslexikon” och
uppdateras kontinuerligt. För de flesta tecken finns en
teckendemonstration, teckenvariant och användningsexempel. T ex ”bil”, ”jag har köpt en ny bil”, ”min bil är
svart”. Inget talstöd finns. Man kan söka efter tecken på
ord och kategorivis. Videoillustrationen kan visas med
normal hastighet eller långsamt (om man sveper över
skärmen åt vänster). Appen kräver internetuppkoppling
för att videofilmerna ska kunna visas.

AppStore

Google Play

Hemsida: http://www.ling.su.se/teckensprak
Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.4.2
Gratis
iOS 10.2
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

32
Gratis
Android 4.4
eller senare

Google Play

Teckenskatten
Med Teckenskatten kan man utforska och lära in tecken
på ett roligt och barnanpassat sätt. Appen finns i flera
varianter:
Teckenskatten innehåller cirka 200 ord.
Teckenskatten Mini är en mindre version med fyra
av kategorierna som finns i Teckenskatten.
• Teckenskatten Gratis ger dig möjlighet att prova
först. Den innehåller 20 ord som är ett smakprov av
alla ord som finns i Teckenskatten.
• Vårtecken - ord på temat vår.
• Sommartecken - ord på temat sommar och midsommar.
• Vintertecken - ord på temat vinter och jul.
•
•

Teckenskatten består av två delar. I biblioteket finns
filmer med barn som utför tecken och i ett spel kan man
använda det man lärt sig genom att para ihop ett tecken
med rätt bild.
Version:
Pris:

Fungerar
till:

1.0.1
Gratis, 30:- , 149:beroende på vilken del
du valt. Årstidstilläggen
kostar 10:-/st.
iOS 6.0
iPad

App Store

App store

QR-koden
tar dig till
producentens
webbsida,
därifrån
kan du gå
till
AppStore
för den del
du vill
ladda ner

Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på Habiliteringens resurscenter har
sammanställt. Vi ger ingen garanti för att
sammanställningen är heltäckande, det går säkert
att hitta mer inom området.
Apparnas innehåll, version och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.

www.habilitering.se/resurscenter

