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DagligSpråk for Windows
- Tegn-til-tale, tegnspråk, tegn som støtte, personlige tegn
- Systematisk språkdokumentasjon for tegnbrukere 
- Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) 
- Tegn, Pictogrammer og egne digitalbilder
- Enkel materiellproduksjon med tegnillustrasjoner

Pictogrammateriell
- Pappkort
- Klistremerker
- Planleggingstavler
- Spill (puslespill, billedlotto, memory m.m.)
- CD-ROM

Bøker
- Tegnordbøker
- Barnebøker med Tegn-til-tale
- Alternativ kommunikasjon
- Kursmateriell

Kurs og opplæring
- DagligSpråk-kurs
- Inspirasjonssamlinger om tegn og tegnbruk
- Kurs i tegn-til-tale
- Selvstudiemateriell

Symbol for Windows
- Omfattende programpakke for alternativ og supplerende 
  kommunikasjon for Bliss- og PCS-brukere

Det tas forbehold om trykkfeil og endring i priser og spesifi kasjoner - og at produkter kan være utsolgt!



Det er lett å føle seg maktesløs overfor dagens 
effektivitetskrav og rastløshet. Ikke minst 
med tanke på situasjonen for personer som 
ikke så lett kan uttrykke personlige tanker og 
behov «i farta».

Jeg har i snart to tiår arbeidet med utviklin-
gen av et kommunikasjonshjelpemiddel og 
språkdokumentasjonssystem for personer som 
av ulike grunner, og på ulike måter, trenger 
manuelle tegn (tegnspråk, tegn-til-tale, TSS 
m.m.) som støtte i sin kommunikasjon med 
omgivelsene.

Velskapt, men annerledes !
Min bakgrunn for å utvikle dataprogrammet 
DagligSpråk, kan på sett og vis spores tilbake 

til en opplevelse tidlig i tenårene, da jeg så et 
TV-intervju med daværende kronprins Harald, 
samme dag han ble far for første gang.
Han ble spurt om han var skuffet over at den 
førstefødte var en jente, men svarte tilbake 
at det var han ikke, og at det viktigste var at 
barnet var «velskapt».

Jeg husker at jeg umiddelbart reagerte på 
denne talemåten, selv om jeg aldri hadde hatt 
noen funksjonshemmede i min nærmeste 
omgangskrets. «Ja, men hva ville han ha sagt 
dersom...»

Flere år senere, i 1979, fi kk jeg mitt før-
ste barn. Men jeg kan ikke si at min glede 
og takknemlighet ble mindre av at han fra 
fødselen av var både døv og hadde en kraftig 
cerebral parese.
Nå skal jeg heller ikke på noen måte hevde 
at det var lettvint eller praktisk med et sterkt 
funksjonshemmet barn. Men han var etter min 
overbevisning like fullkommen og velskapt 
som både meg selv og alle andre jeg kjenner!

Det meste av mine kunnskaper og erfarin-
ger omkring alternativ kommunikasjon har 
jeg lært av min nå avdøde sønn. Ikke minst 

Kommunikasjonshjelpemidler
Det kan være stor forskjell på et hjelpemiddel som er tilpasset brukeren, og 

et som ikke er det. Derfor må kommunikasjonshjelpemidler for talehemmede 

stadig videreutvikles, samtidig som man gir opplæring til aktuelle samtale-

partnere. Med brukernes behov og livssituasjon som utgangspunkt, er det 

ikke alltid så store ekstrainnsatsen som skal til, før den kommunikasjons-

hemmede selv i større grad kan ta styringen i sin egen tilværelse.
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Velkommen til DagligData AS
Du ønskes med dette velkommen til å bli kjent med DagligData AS og vårt brede 
utvalg av tjenester og produkter til bruk ved alternativ kommunikasjon og tegn-
opplæring.

I over 20 år har vårt hovedfokus vært på utvikling av kommunikasjonshjelpe-
midler og materiell for tegnbrukere som ikke lever i et aktivt tegnspråkmiljø.

Uten å miste dette hovedsiktet, tilbyr vi i dag et bredt spekter av bøker, program-
vare og annet materiell for alle som ønsker å dra nytte av visuelle ressurser som 
støtte i den daglige kommunikasjonen.  Dette kan for eksempel være tegn, picto-
grammer, andre symboler, og ikke minst digitalbilder og video.
DagligData AS har blant annet enerett til produksjon, videreutvikling og distri-
busjon av pictogrammateriell i Norge!

De fl este produktene som presenteres i denne katalogen egner seg også godt som 
undervisningsmateriell i så vel skole som kursvirksomhet og ved selvstudium. 
Vi håper du fi nner mye spennende - og at de korte produktpresentasjonene 
hjelper deg med å fi nne det materiellet du trenger. Du må selvfølgelig også gjerne 
kontakte oss på telefon eller via internett hvis du trenger mer informasjon, eller 
hvis du er på jakt etter produkter som du savner i denne katalogen.

Se også gjerne etter mer oppdatert informasjon på www.dagligdata.no 

Beste hilsener fra

DagligData AS
Asgeir Høgli

språkbygger/daglig leder

- kreative løsninger for bedre kommunikasjon
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Velkommen

Asgeir Høgli er utdannet 
kateket og lektor (cand. 
theol) og har bl.a. 10 års 
erfaring som sosiallærer 
og rådgiver i grunnskolen. 
Han driver nå eget fi rma 
med programutvikling og 
kompetanseoverføring i 
forbindelse med alternativ 
kommunikasjon og bruk 
av manuelle tegn.



demonstrerte han viktigheten av å fokusere på 
personlig livskvalitet og kreativ sosial omsorg 
fremfor manglende «produktivitet» eller 
praktisk konkurranseevne i et materialistisk 
samfunn. 

Selv om min eldste sønn gjennom hele sitt 16 
årige liv satt i rullestol, og var avhengig av 
praktisk hjelp på alle livsområder (han hadde 
blant annet ikke tale eller viljestyrt kon-
troll av hender og føtter), var han defi nitivt 
velskapt – om enn på en annen måte enn de 
fl este andre. Velskapt og unik !

«Uansett hva du velger, velger du feil»
Da min sønn nærmet seg 7 år, og skulle 
begynne på skolen, tenkte jeg at IT-baserte 
hjelpemidler kanskje kunne være til nytte 
for ham i fremtiden. Jeg tok kontakt med 
rektor på den kommunale spesialskolen, noen 
måneder før skolestart. Og jeg spurte ham hva 
slags datamaskin jeg burde kjøpe, for å kunne 
«ligge litt i forkant» i forhold til min sønns 
behov. 

Den erfarne spesialpedagogens svar ble til en 
stor utfordring for meg. 
”Uansett hva du velger, så velger du feil !” 
var hans kommentar til min jakt  på en data-
maskin der min sønn kunne velge blant bilder 
av tegnspråk-tegn ved hjelp av «skanning» og 
en spesialkontakt. En slik løsning fantes ikke 
den gang.
Dette var i 1986, og han hadde selvfølgelig 
rett !

Jeg startet derfor arbeidet med å lære meg 
programmering, for å utvikle et databasert 
kommunikasjonshjelpemiddel med utgangs-
punkt i tegnspråk-kommunikasjon. Og det tok 
ca to år før den første versjonen av Daglig-
Språk kunne tas i bruk av min sønn både 
hjemme og på skolen.

Gnagsår på sjelen
De mange årene som far til en multifunk-
sjonshemmet gutt har lært meg at det kan 
være stor forskjell på et hjelpemiddel som er 
riktig tilpasset brukeren, og et som ikke er 
det.
Hva hjelper det om en rullestol er 99 prosent 
tilpasset, hvis den som skal sitte i den får 
gnagsår av den siste, manglende prosenten ?

Og selv om de fl este forstår at en rullestol 
som gir «sittesår» må tilpasses videre (eller 
byttes ut) har vi kanskje ikke den samme 
bevisstheten omkring det å stille krav til 
maksimal egnethet når det gjelder kommuni-
kasjonshjelpemidler....?

Finnes det gode rutiner for utvidelse og 
tilpassing av ordforråd og symbolbruk etter 
hvert som brukeren vokser og endrer interes-
ser, eller godtar vi som hjelpere og nær-per-
soner at et kommunikasjonshjelpemiddel gir 
”gnagsår på sjelen” fordi ingen har tatt seg 
tid til nødvendig tilpassing gjennom videre-
utvikling av hjelpemiddelet og opplæring av 
aktuelle samtalepartnere ? 

Med brukerens behov og livssituasjon som 
utgangspunkt, er det ikke alltid så store ek-
stra-innsatsen som skal til, før den kommuni-
kasjonshemmede brukeren selv i større grad 
kan ta styringen i sin egen tilværelse.

Nå skal det ikke underslås at alle kommuni-
kasjonshjelpemidler vil kunne oppleves både 
begrensede og begrensende. Likevel bør det 
være et overordnet mål at det legges til rette 
for variert utfoldelse og sosialt fungerende 
kommunikasjon, etter brukerens egne ønsker!

Men kanskje er det nettopp her de store, 
vanskelige og tidkrevende(!) utfordringene 
dukker opp. For jo mer teknisk avansert et 
hjelpemiddel er, dess større innsikt kreves 
gjerne av samtalepartnere og «hjelpere».

Da blir det også i de fl este tilfellene svært få 
som egentlig er i stand til å samtale med den 
kommunikasjonshemmede.

Dette blir derfor en av de aller største og 
viktigste utfordringene for alle som kommer i 
kontakt med personer som benytter alternativ 
kommunikasjon: 
Viser jeg så stor respekt for hans/hennes 
personlighet at jeg er villig til å involvere 
meg sterkt nok, og bruke så mye tid som er 
nødvendig?

Om å kunne velge sin samtalepartner
Hvor mange personer snakker en ikke-funk-
sjonshemmet 5-åring med? Eller en 12-åring? 
Eller en voksen?
Og hvor mange personer er i stand til å føre 
en samtale om interessante emner med en 
bruker av alternative kommunikasjonshjelpe-
midler i tilsvarende alder?
Vanligvis er det bare noen ganske få !

Et viktig spørsmål er også om brukeren selv 
får bestemme hvem han/hun vil snakke med ?
Det burde jo egentlig være en menneskerett å 
kunne velge sine fortrolige venner fritt.
Det er for eksempel ikke alltid foreldrene 
eller læreren som tenåringen aller helst vil 
prate med !

Den beste måten å nærme seg en slik situa-
sjon på, er sannsynligvis å lære opp fl est mu-
lig personer i nærmiljøet til å bli kjent med 
brukerens kommunikasjonsform.

Dette vil i praksis være avhengig av at de som 
står brukeren av alternativ kommunikasjon 
aller nærmest, forsøker å tilpasse kommuni-
kasjonshjelpemiddelet slik at både brukerens 
egne interesser og mer almenne, dagsaktuelle 
emner gjøres mest mulig tilgjengelige i ulike 
situasjoner.

Å dokumentere personlig språk
Etter som årene har gått, er det blitt mer og 
mer viktig for meg å se kommunikasjonshjel-
pemidler i sammenheng med den praktiske 
situasjonen rundt brukeren.
Ofte er det mange ulike hjelpere og fagper-
soner inne i bildet, i tillegg til familie, naboer 
og venner. Og det er stadig noen som blir 

borte, og nye som kommer til. 

Funksjonshemmede er like forskjellige som 
alle andre. Og det vil i mange tilfeller være 
nødvendig for både lærere og andre å bruke 
svært lang tid på å bli fortrolige med den per-
sonlige uttrykks- og kommunikasjonsformen.

Jeg har derfor den senere tiden lagt mye vekt 
på å videreutvikle DagligSpråk til også å gi 
praktisk hjelp til nye samtalepartnere som 
trenger en hurtig-innføring i brukerens språk-
lige «særegenheter».

I praksis gjøres dette ved blant annet å gi 
mulighet for å utvide programmets tegn-bibli-
otek med korte videosekvenser av brukeren, 
som utfører egne tegn og meningsbærende 
bevegelser. Videre gis det plass til en mer 
eller mindre detaljert beskrivelse av hvilket 
meningsinnhold disse «personlige tegnene»
har i ulike situasjoner.

Ofte vil kjennskap til slike «dokumenterte»
assosiasjoner, som knyttes til det enkelte 
språksymbol (tegn), være ennå viktigere for 
den gjensidige forståelsen enn den snevre 
ordlistebetydningen (glosen) og beskrivelsen 
av en standardisert utførelse av tegnet.

Og jo mer begrenset «tegnforråd» som er til-
gjengelig for den enkelte, dess viktigere blir 
det at samtalepartene kjenner hverandres tan-
ker og erfaringer knyttet til de enkelte tegn.

Tilpassing av kommunikasjon krever 
tålmodighet
Arbeidet med å gi språkopplæring og tilpasse 
kommunikasjonssituasjoner kan i mange 
tilfeller synes kronglete og lang.
Burde vi kanskje like godt glemme «urea-
listiske» mål om personlig valgfrihet og like 
muligheter ? 

Det er en enkel sannhet at selv den lengste 
reisen starter med et enkelt skritt...
Og kanskje er det både mer spennende og 
motiverende, også for de kortsiktige og mer 
overkommelige mål, dersom vi ser at de 
første skritt går i «riktig» retning?

Kanskje kan nettopp et målbevisst og struk-
turert arbeid med etablering av et funksjonelt 
dagligspråk, og gode rutiner for oppfølging 
i nærmiljøet, føre til at de «uoppnåelige»
og ideelle sosiale målsettingene kommer 
nærmere – og kanskje en dag blir oppnåelige 
likevel....?

Denne artikkelen ble skrevet av 
Asgeir Høgli for fl ere år sidenAsgeir Høgli for fl ere år sidenAsgeir Høgli . 
Den gjengis her slik den stod i bladet Den gjengis her slik den stod i bladet Den
Spesialpedagogikk, i nr 3-2003.
Vi tror at innhoVi tror at innhoVi tror ldet fortsatt er aktuelt 
- og håper disse tankene kan utfordre 
og inspirere til ”kreative løsninger 
for bedre kommunikasjon” for enda 
fl ere! 
Se side 11, bak i katalogen, hvis du side 11, bak i katalogen, hvis du side 11, bak i
trenger ”påfyll” - av kunnskap, idéer,  
inspirasjon eller andres erfaringer.
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Tilpassing av kommunikasjonshjelpemidler



Er du lei av klipp og lim med tegnspråkbilder?
Bruker du tegn til tale ? 
Drømmer du om å kunne skrive med tegn ? 
Eller kanskje noen trenger en utskrift av aktuelle tegn som 
”hjemmelekse” i familiens tegnspråk-kurs for venner og kjente ?

Bruk mindre tid ved kopimaskinen – og mer tid sammen med 
tegnbrukeren ! 
DagligSpråk for Windows er et nyttig hjelpemiddel - både for 
deg som benytter manuelle tegn i dag og for alle som ønsker å 
”bli fl inkere” til å bruke tegn !
Du vil i det følgende få presentert noen bruksmåter og funksjo-
ner i programmet.

Tekstbehandler med tegn – enkelt og praktisk
DagligSpråk for Windows lar deg f.eks. taste inn ordene, som i 
en hvilken som helst annen tekstbehandler, og viser tegn-illus-
trasjoner til hvert ord mens du skriver.  Utrolig enkelt i bruk !

Skriv ut og send med hjem bevegelsessanger i barnehagen 
med ”or’ntlige” tegn! Dermed vil både barnets lekekamerater og 
deres foreldre få praktisk hjelp til å lære seg tegn.
Eller du kan lage dagtavler, oppskrifter og handlelister
 - med tegnillustrasjoner til hvert ord !
Bare fantasien setter grenser.... 
- og så TegnBiblioteket da, naturligvis. 
Men dette kan du selv enkelt både endre og utvide, både med 
nye ord og ordformer og med helt nye tegn - etter behov ! 

DagligSpråk for Windows

Alternativ kommunikasjon
For den som benytter alternativ eller supplerende kommunika-
sjon med «tegn-til-tale»  i en eller annen variant, har Daglig-
Språk mange tilpasningsmuligheter.
Programmet kan styres med tastatur, mus, berøringsskjerm 
(”peke-skjerm”) eller bryter(e), og dermed være både tale- og 
skriftspråk for multifunksjonshemmede tegn-brukere og mange, 
mange andre…

TegnBiblioteket i DagligSpråk
Hele samlingen av ord og tegn (eller andre illustrasjoner) som er 
tilgjengelig i DagligSpråk, vises i TegnBiblioteket.
Dette fungerer dermed som en lynrask elektronisk tegnordbok.

Det er heller ikke vanskelig å gjøre tilføyelser og endringer i 
TegnBiblioteket, hvis du har behov for det. Hvis du ønsker å 
knytte et nytt ord (f.eks. et synonym eller en annen bøynings-
form) til en tegnillustrasjon som fi nnes i Tegn-Biblioteket fra før, 
skriver du bare inn den nye teksten og velger ønsket illustrasjon.

Språkdokumentasjonssystemet DagligSpråk
DagligSpråk er et unikt og effektivt hjelpemiddel når noen skal 
gjøre seg kjent med brukerens egne språkuttrykk.
Det er nå fl ere tusen tegnillustrasjoner tilgjengelig i Daglig-
Språk-programmet. Men for å forstå en bruker, er det ikke alltid 
tilstrekkelig å vite hva et tegn ”betyr” i en tegnordbok. Ofte vil det 
være behov for tilleggsinformasjon, f.eks. om hvilke opplevelser, 
personer eller andre assosiasjoner som brukeren vanligvis knyt-
ter til dette tegnet.

DagligSpråk for Windows er 
et spesialverktøy for et spesialverktøy for et bruk
av tegn som støtte innenforav tegn som støtte innenforav tegn som støtte innen
alternativ kommunikasjon.

Tegnene hentes like gjerne 
fra norsk tegnspråk som fra 
”tegn-til-tale”-tradisjonen.

Men det viktigste er at du 
kan tilpasse illustrasjonene 
etter brukerens egne 
lokale, personlige tegn.

Lykke til!

DagligSpråk for Windows 6
Alle som benytter tegnspråk, tegn-til-tale eller på annen måte bruker manuelle 
tegn som støtte, vil ha nytte av DagligSpråk for Windows. 
Alle som benytter pictogrammer eller egne fotografi er også, forresten! 

DagligSpråk er primært et kommunikasjonshjelpemiddel for personer uten, 
eller med et begrenset, talespråk (Les gjerne om bakgrunnen for at programmet 
først ble utviklet på side 2 og 3 i denne katalogen).

Men programmet kan også være nyttig i en pedagogisk sammenheng. Både til 
å produsere materiell og til mer direkte bruk i undervisningssituasjonen.

Først og fremst handler det om å ta brukerens personlige språkuttrykk på 
alvor.  DagligSpråk gir en unik mulighet til å dokumentere brukerens språk og 
kommunikasjonspraksis på en så systematisk og enkel måte at det vil stimule-
re fl ere i miljøet rundt brukeren til å snakke med ham/henne. Til å bruke tegn. 
Og bruke fantasien. Kommunisere!

Du fi nner informasjon om lisenstyper, priser og muligheten til å få låne pro-
grammet som teknisk hjelpemiddel gjennom Hjelpemiddelsentralen på siste 
side av denne katalogen.
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     Tekstbehandler med tegn                    “Bryterstyrt” kommunikasjon med tegn                    Fra DagligSpråks TegnBibliotek



Fra bilde til ord med DagligSpråk
Gjennom fl eksibel 
visning av tekst, 
tegn, bilder og 
symboler kan du 
skreddersy ditt 
eget begreps-
treningsmateriell. 
Du kan gjerne 
kombinere pro-
grammets tegn-
illustrasjoner med 
dine egne bilder 
fra digitalkamera, 
eller andre sym-
bolsystemer, 
f.eks. de medfølgende Pictogramillustrasjonene.

Begrepstrening og språkutvikling
DagligSpråk gir 
deg muligheten til 
å bygge opp kom-
munikasjonstavler 
som inneholder 
både kjente bilder, 
enkle symboler og 
illustrasjoner av 
manuelle tegn. 
Dermed kan du 
også variere 
begrepsinnlæring 
og tegn-trening 
med lek-pregede 
aktiviteter som 
f.eks. billed-lotto 
med tegn og bilde. En uvurderlig hjelp i tilretteleggingen av et 
utviklende språkmiljø for liten og stor !

Bruk tegn !
Svært mange kommunikasjonshemmede profi tterer på bruk av 
manuelle tegn. DagligSpråk gir effektiv førstehjelp når du skal 
lære opp nye samtalepartnere i brukerens nærmiljø.
Dokumentasjon av brukerens egne tegn på video kan f.eks. 
kombineres med forklarende tekst som beskriver tegnenes 
meningsinnhold og de mest vanlige assosiasjonene som dette 
tegnet gir hos brukeren. 
Dette gir solid støtte i det viktige arbeidet med å stimulere 
familie, naboer og venner til å bruke mer tegn i den daglige kom-
munikasjonen.

Arbeidsredskap for ansvarsgruppa
Tar ansvarsgruppa ansvar for barnets språkmiljø ?
Verken foreldre eller barnets spesial-
pedagog skulle behøve å stå alene i 
tilretteleggingsarbeidet.
DagligSpråk kan gi praktisk hjelp, men 
ansvarsgruppa bør også involveres i 
de mange små og store utfordringene 
som denne kommunikasjonsformen 
bringer med seg! 

La det gå sport i det!
Bruk gjerne DagligSpråk i alle natur-
lige sosiale sammenhenger. La ikke 
motløshet, isolasjon og ensomhet ta 
overhånd. 
Begynn der du er - og få med både 
barn og voksne på nye utfordringer!

En skriftlig be-
skrivelse av slike 
personlige assosia-
sjoner, skrevet ned 
av dem som kjenner 
brukeren aller best, 
vil alltid være svært 
nyttige for nye sam-
talepartnere.

Bruk av personlige tegn
Ingen tegnbrukere gjør alle tegn på nøyaktig samme måte som 
andre. Det vil derfor være store variasjoner i tegnbruken blant 
dem som har behov for et hjelpemiddel som DagligSpråk. 
De aller fl este brukere vil både knytte personlige betydninger til 
”standard-tegn” og gjerne utvikle sine egne, helt personlige tegn. 
Nye situasjoner og sammenhenger kan også gi nye betydninger 
til tegn som også brukes i andre situasjoner.

For å få full nytte av DagligSpråk-programmets mange mulighe-
ter, bør det derfor legges til rette for et kontinuerlig arbeid med å 
bygge opp et tilpasset, personlig ”tegnforråd” i TegnBiblioteket. 

Det kan være mange ulike hjelpere og fagpersoner inne i bildet, 
i tillegg til familie, naboer og venner. Og det er stadig noen som 
blir borte, og nye som kommer til. Kjennskap til ”dokumenterte 
assosiasjoner”, som primærbrukeren knytter til det enkelte teg-
net, er helt avgjørende for den gjensidige forståelsen.
Jo mer begrenset ”tegnforråd” som er tilgjengelig for den en-
kelte, dess viktigere blir det at samtalepartene kjenner til hveran-
dres tanker og erfaringer knyttet til de enkelte tegn.

Det er fl ere enn du tror, som vil sette pris på at du tar deg tid 
til å skrive inn dine personlige observasjoner og kommentarer 
om betydning og bruk av de enkelte tegnene! Glem heller ikke 
å skrive ned viktige samtaletemaer og spesialbetydninger av 
enkelttegn.
Det kan ta mye tid å bli fortrolig med personlige uttrykks- og 
kommunikasjons-former på denne måten. 
Men det er verdt hvert minutt ! 

Konstruér personlige tegn med ny TegnEditor
Med DagligSpråk TegnEditor kan du enkelt lage dine egne 
tegnillustrasjoner, enten som erstatning for, eller i tillegg til de 
tegnene som følger med.
Du har direkte tilgang til et stort utvalg av ferdige ansikter, 
håndformer, piler og andre tegnelementer. I tillegg til at du 

selvfølgelig kan hente 
inn eksisterende tegn 
og gjøre ønskede 
endringer på disse. 
Hvert enkelt element 
kan også roteres til 
ønsket vinkel for best 
mulig resultat. 
Med litt øvelse lager 
du nye tegn på utrolig 
kort tid ! 
Alle barn utvikler seg 
– La språket gjøre det 
også !

DagligSpråk for Windows
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Eksempel på doku-
mentasjon av per-
sonlige språkuttrykk

Lag personlige tegn med DagligSpråks Tegn med DagligSpråks Tegn med DagligSpråks Editor

DagligSpråk-dokument som illustrert “tegn-DagligSpråk-dokument som illustrert “tegn-DagligSpråk
ordbok” med både bilder og tegn til hvert ord

”Dynamiske tavler” i DagligSpråk, med 
kombinasjoner av tegn og pictogrammer

Spillmodulen Pictomania er en del av DagligSpråk



Pictogramkort 10x10 cm
Grunnsettet i pictogramsystemet består av 
symbolkort trykt på kartong i størrelsen 10x10 
cm. Disse er anvendelige når en skal intro-
dusere pictogram, eller i forhold til svaksynte, 
til bruk i undervisning av større grupper, til 
oversiktsplaner, dørskilt og lignende. 
Det er nå over 1400 ”godkjente” pictogram-
symboler og nye utvikles stadig.

Pictogramkort 10 x 10 cm, serie 1-6
Inneholder 1363 kort
Art.nr.100600 (NAV hjm.nr. 135719)   3.200,-  4.000,-

Pictogramkort 10 x 10 cm, 6
Supplement. Inneholder 234 kort. inkl. 18 med fargetrykk.
Art.nr.100606 (NAV hjm.nr. 136519)   660,-  825,-

Pictogramklistremerker 5x5 cm
Ark med pictogramklistremerker i formatet  5x5 
leveres som et komplett sett, inneholdende 
alle klistremerkene til og med serie 6, eller som 
enkeltark med 5x4 pictogrammer på hvert ark. 
Til sammen 276 ark.

Pictogramklistremerker 5 x 5 cm, serie 1-6
1380 stk, 276 ark.
Art.nr.100601 (NAV hjm.nr. 135693) 5.400,-  6.750,-

Pictogramklistremerker 5 x 5 cm, enkeltark
Pris per ark med 20 pictogrammer iht. standard oppsett
Art.nr.100017  (1-49 ark per bestilling) 20,-  25,-
Art.nr.100047 (minimum 50 ark per bestilling)   16,-  20,-
Pris per ark med 20 pictogrammer etter eget valg:
Art.nr.100027 (første ark av hvert oppsett) 100,-  125,-

Pictogramklistremerker 3x3 cm
Ark med pictogramklistremerker i formatet  3x3 
leveres som et komplett sett, inneholdende 
alle klistremerkene til og med serie 6, eller som 
enkeltark med 9x6 pictogrammer på hvert ark. 
Til sammen 276 ark (på en del av arkene fi nnes 
54 like pictogrammer).

Pictogramklistremerker 3 x 3 cm, serie 1-6
1345 stk, 292 ark.
Art.nr.100602 (NAV hjm.nr. 135698) 4.400,-  5.500,-

Pictogramklistremerker 3 x 3 cm, serie 6
Supplement. 216 stk, 24 ark.
Art.nr.100607 (NAV hjm.nr. 136569) 400,-  500,-

Pictogramklistremerker 3 x 3 cm, enkeltark
Pris per ark med 54 pictogrammer iht. standard oppsett
Art.nr.100007  (1-49 ark per bestilling) 20,-  25,-
Art.nr.100037 (minimum 50 ark per bestilling)   16,-  20,-
Pris per ark med 54 pictogrammer etter eget valg:
Art.nr.100057 (første ark av hvert oppsett) 160,-  200,-

Kommunikasjonspermer
Kommunikasjonsperm (for 3x3 cm)
A5 format, i myk plast og er lett å ta med seg. Inneholder 10 
sider, hver med 15 lommer tilpasset de minste pictogrammene 
(plass til inntil 300 pictogrammer).
Art.nr.100004 (NAV hjm.nr. 136638) 160,-  200,-

Innleggsark (for 5x5 cm)
Løse innleggsark til A4 ringperm. 20 lommer med plass til inntil 
40 pictogrammer. Pris per ark til å sette inn i A4 ringperm.
Art.nr.100401 16,-  20,-

Innleggsark (for 10x10 cm)
Løse innleggsark til A5 ringperm. 2 lommer med plass til inntil 
4 pictogram-kort. Pris per ark til å sette inn i A5 ringperm.
Art.nr.100402 12,-  15,-

Pictogramveiledning m/register
Dette er en ringperm som inneholder en enkel 
metodisk innføring med pedagogiske tips for 
innlæring og bruk av pictogrammer. Inneholder 
også beskrivelse av en del eksempler og en 
komplett pictogramoversikt. 
Enkelt å utvide/oppdatere med egne eksempler 
og opplegg. 

Veiledning
Dette er den ”originale”, norske pictogramveiledningen, oppda-
tert med nyeste pictogramoversikt.
Art.nr.100003 (NAV hjm.nr. 136604) avg.fri  280,-

Pictogrammateriell
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Pictogrammer
Hva er et pictogram?
Pictogram er grafi ske symboler, fremstilt med 
hvite fi gurer mot sort bakgrunn. Dette gjør 
at selve bildet trer tydelig fram og blir lett å 
oppfatte, også for brukere med synsvansker.
De aller fl este pictogrammene er enkle å opp-
fatte, fordi de har likhetstrekk med virkeligheten. 
En tannbørste ser ut som en tannbørste. 

Pictogrammene ‘avkodes’ i en helhet, så en slipper 
å sette sammen biter av informasjon. Terskelen for 
slik “ikonisk” kommunikasjon er langt lavere enn 
for vanlig lesing eller for talespråk. Derfor kan bruk 
av pictogrammer være et nyttig alternativ 
eller supplement for mange ulike brukergrupper.

Hvem kan bruke pictogrammer?
Pictogram er en alternativ kommunikasjonsform 
for mennesker med svært forsinket eller manglende 
talespråkutvikling og for mennesker som er rammet 
av språkskader som afasi.

Pictogram kan også brukes som informasjons-skil-
ting, både i hjemmet og i samfunnet for øvrig, der 
det er ønske om “universell utforming” og selvsten-
dig orienteringsmulighet for alle.

Pictogram-spillene gir mulighet for et naturlig sosialt 
samvær hvor også svake brukere og små barn kan 
delta på lik linje.

Ved hjelp av pictogram, satt i en bestemt 
rekkefølge, kan brukeren få en enkel og klar 
oversikt over hvordan morgenstell, påkledning 
eller matlaging skal foregå. 



Reise-Picto
Familiespill (brettspill) med pictogramil-
lustrasjoner for 2  til 4 spillerelustrasjoner for 2  til 4 spillerelustrasjoner , fra 4 år og 
oppover. Reis med buss, båt og fl y til fl ere 
ulike ”pictogramsteder”. Ha det moro med 
pictogrammer! 
Art.nr.100202 Reise-Picto  360,- 450,- 

Planleggingsverktøy
Mange pictogrambrukere trenger hjelp til å få oversikt over 
hverdagens aktiviteter. Startpakken med tidsplaner (dagplan, 
ukeplan m.m.) og den supplerende Årsplanpakken er enkle og 
praktiske hjelpemidler i denne sammenheng.

Startpakke tidsplaner
2 stk 50 x 60 cm, papp med utskiftbare tittel-
linjer, samt eksempelark med pictogramklis-
tremerker 5x5 cm. 
Art.nr.100203 
Startpakke tidsplaner 360,- Startpakke tidsplaner 360,- Startpakke tidsplaner 450,-

Årsoversikt
Kalenderbakgrunn med løse årstall og 20 pictogramklistremer-
ker 5x5cm. Naturlig supplement for ”Startpakke tidsplaner”.
Art.nr.100204 Årsoversikt  200,- 250,-

Handlelister
Pappkort 10x20cm og 10x30cm for klistremerker 3x3cm (klistre-
merker følger ikke med i pakken)
Art.nr.100205 Handlelister 80,- 100205 Handlelister 80,- 100205 Handlelister 100,-

Terningtavle / oppbevaringskasseTerningtavle / oppbevaringskasseT
Spesialprodusert ”settekasse” med 24, 36 eller 96 terninger. 
Denne kan også brukes som dagtavle / kalender / planleg-
gingstavle - i tillegg til at den fungerer som ”oppbevaringskasse” 
for ekstra terninger. Begrenset antall tilgjengelig!

Art.nr.100209 Terningtavle m/24 terninger 600,- 750,- 
Art.nr.100210 Terningtavle m/36 terninger 800,- 1.000,- 
Art.nr.100211 Terningtavle m/96 terninger 1.400,- 1.750,-

Temapakker - trosopplæring
Etter oppfordring fra integreringskonsulenter og 
andre som arbeider med trosopplæring for perso-
ner med ”spesielle behov” i Den norske kirke, tilbyr 
vi temapakker med pictogrammer til bruk i slike 
sammenhenger.

Pictogramstorkort 30x30 cm
Sett med 24 pictogramkort 30 x 30 cm + enkel veiledning for 
bruk i storsamlinger som gudstjenester eller konfi rmantundervis-
ning. 
Art.nr.100201 Storkort til trosopplæring     360,- 450,-
Klistremerkeark
Sett med til sammen 10 ark med klistremerker 5x5 og 3x3 cm.
Art.nr.100206 Klistremerkeark til trosopplæring 200,- 250,-

Pictogramoversikt (register)
Oversikt over alle ferdige pictogramark, hvilke enkelt-
pictogrammer som fi nnes på hvert ark. 
Oversikten over pictogrammene er laget i 
tre utgaver:
Art.nr. 100663 (uten illustrasjoner) 20,-  25,-
Art.nr. 100664 (kun illustrasjoner) 100,-  125,-

Art.nr. 100665 (komplett med illustrasjoner) 120,-  150,-

Billedbase Pictogram (CD-ROM)
CD-en ”Norsk Billedbase PICTOGRAM 4.0” 
inneholder alle offi sielle pictogramsymboler i 
vektorformat. 
Leveres med enbrukerlisens, (for bruk på én 
datamaskin) eller fl erbrukerlisens (skole-/insti-
tusjonslisens). Finnes også som 5-brukerlisens 
for små skoler/institusjoner med opp til 5 data-
maskiner.  

Norsk Billedbase PICTOGRAM 2004 (CD-ROM)
Enbrukerlisens (Kun for bruk på 1 enkelt PC)
Art.nr.100008 1.800,-  2.250,-
Skolelisens 5 - inntil 5 brukere
Art.nr.100013 3.600,-  4.500,-
Institusjonslisens/Skolelisens fl ere brukere
Art.nr.100014 5.400,-  6.750,-
Primærbrukerlisens NAV(inntil 5 brukersteder for samme bruker)
Art.nr.100016 (NAV hjm.nr. 135582) 3.600,-  4.500,-

Pictogrampakke ”komplett” 
Inneholder alle de 5 hovedproduktene med 
pictogramseriene 1-6. 
(Pictogramkort 10x10cm, ark med picto-
gram-klistremerker i formatene 5x5cm og 
3x3 cm samt veiledning og kommunika-
sjonsperm).
Med eller uten CDen ”Norsk billedbase 
Pictogram 4.0”.

Pictogrampakke 4
”Komplett” serie 1-6, uten CD
Art.nr.100605 (NAV hjm.nr. 135699) 12.660,- 15.825,-

Pictogrampakke 5 
”Komplett” serie 1-6, inkl. CD
Art.nr.100685 (NAV hjm.nr. 135737) 16.000,- 20.000,-

Pictogramspill
Et foreløpig litt begrenset, men variert utvalg av spill for innlæ-
ring og lystbetont tilvenning til pictogramsymbolene. 
Fra enkle puslespill, lotto, memory, kategorisering til et komplett 
brettspill for hele familien.

Pictogramspill ”3 i 1”
Inneholder lotto, memory, kategorisering med pictogrammer
Art.nr.100009 Pictogramspill ”3 i 1” 280,- 350,- 

Pictogrampuslespill
Helt enkle puslespill med 4 ulike motiv: Bamse, dyr, frukt/grønn-
saker eller instrumenter. (ønsket motiv kan oppgis ved bestilling)
Art.nr.100010 Puslespill  40,- 50,- 

Pakketilbud spill
Pakketilbud 1 - En av hver av de fi re puslespillene ovenfor
Art.nr.100011 Puslespillpakke (4 ulike motiv) 120,- 150,- 
Pakketilbud 2 - Enkle spill. Alle de 7 spillene ovenfor
Art.nr.100012 Enkle spill 360,- 450,-

Pictogrammateriell
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Har du forslag til nye pictogrammer eller 
savner du konkret pictogrammateriell?
Vi utvikler og produserer et stort utvalg produkter med picto-Vi utvikler og produserer et stort utvalg produkter med picto-Vi utvikler
gram-illustrasjoner.

Har du forslag til andre produkter, eller du har 
forslag til nye pictogramsymboler som bør 
komme med i fremtidige utgaver av samlingen, 
er du velkommen til å ta kontakt med oss på 
pictogram@dagligdata.no. 
Se også www.pictogram.no.



Ordbok for Tegnspråknorsk
Boken inneholder fotografi er med beskrivelse av 
4.592 ord/tegnbilder. En del av tegnene som 
vises i boken brukes ikke lenger av døve i 
Norge, og mange mye brukte tegn i norsk tegn-
språk fi nnes ikke i denne boken. Den er likevel 
fortsatt en av de aller største tegn-samlingene 
som er utgitt i Norge. (Hadde opprinnelig tittelen 
“NORSK tegn ORDBOK”).

7052061 (Døves Forlag AS7052061 (Døves Forlag AS7052061 ( , 1988)88)88           328,-

Norsk Tegnordbok (CD-ROM) 1.utg.
Første utgave av Norsk tegnordbok, med ca. 1000 
tegn på CD-ROM. Dette er en enkel ordliste med 
tegn, og med eksempelsetninger på tegnspråk til 
de fl este tegn. Tegnene i denne utgaven er hentet 
fra Repetisjonsvideo 1 og 2 utgitt ved Møller kom-
petansesenter, samt en del tegn for navn, byer, 
ukedager og årstider. 

MØL-NTOB (MØL-NTOB (MØL-NTOB Møller kompetansesenter (Møller kompetansesenter ( , 2004)Møller kompetansesenter, 2004)Møller kompetansesenter   200,- 250,-

Glosebok for døve (CD-ROM)
CD-ROM med videofi ler av tegnspråktegn i gam-
melt “Video for Windows” fi lformat (.AVI). 
“Glosebok for døve” inneholder tegn til alle ord i 
boka “Eventyr fra 17 land” (Cappelen, 1983).
Tegnsamlingen inneholder derfor en del tegn for 
svært sjeldne ord og uttrykk, mens dagligdagse og 
mye brukte tegn kan mangle.

MØL-GBOK (GBOK (GBOK Møller kompetansesenter (Møller kompetansesenter ( , 1999)Møller kompetansesenter, 1999)Møller kompetansesenter   200,- 250,-

Barnas Tegnordbok (CD-ROM)
Alle illustrasjonene i disse 3 bøkene er tilgjenge-
lige som datafi ler (i vektorformat). De leveres nå 
”gratis” sammen med DagligSpråk for Windows.
(DagligData AS, 2005-2009)
Ved separat kjøp gjelder følgende lisenspriser:
Enbrukerlisens (for bruk på 1 PC) 1.800,- 2.250,-
Skolelisens 5 - inntil 5 brukere        3.600,-  4.500,-

Institusjonslisens/Skolelisens fl ere brukere          5.400,-  6.750,-

TSS 1- Kommunikasjon når hørselen svikter
(VHS video eller DVD)
Studieopplegg for personer som mister hørselen i 
voksen alder og deres pårørende. 
Hovedfokus på innføring i TSS (Tegn som støtte for 
munnavlesning, dvs. tegn-til-tale).
DV-DV-DV TSS1 (Døves Media AS (Døves Media AS ( , 2001)   450,- 566,-

TegnordbøkerTegnordbøkerT
Sigrun Nygaard Moriggi:
ORDBOKEN

Endelig i nytt opplag! 
Morsom, illustrert ”tegnordbok” for barn som 
benytter tegn som støtte eller ”tegn-til-tale”. 
Førsteopplaget av denne boken oppsummerte 
og (desverre!) avsluttet i sin tid Aschehougs 
barnebokserie med tegn-illustrasjoner på 1980-
tallet, som også var en viktig inspirasjonskilde til
utviklingen av dataprogrammet DagligSpråk for 
Windows (Se omtale på sidene 2-5 foran). 

0315260 (0315260 (0315260 H.Aschehoug & Co, 2008) (H.Aschehoug & Co, 2008) (         289,-

Sigrun Nygaard Moriggi:
La hendene snakke!

Tegnordbok med over Tegnordbok med over T 2500 tegnspråk-illustra-
sjoner: Tegnene i denne boken er hentet fra Tegnene i denne boken er hentet fra T
norsk tegnspråk og er i utgangspunktet laget 
for bruk blant døve barn. 
Mange brukere av ”tegn-til-tale” benytter i 
en del tilfeller andre tegn enn de som vises i 
denne boken, men alle som trenger tegn vil ha 
nytte av den. Anbefales!

0324622 (H.Aschehoug & Co, 2006)0324622 (H.Aschehoug & Co, 2006)0324622 (   389,-

Anne Bakken (red.):
Barnas Tegnordbok

Disse tre bøkene med tegnillustrasjoner fra bar-
nas hverdag er nærmest blitt ”klassikere” blant 
brukere av tegn-til-tale i Norge. De tre bindene 
inneholder til sammen over 700 store og tyde-
lige illustrasjoner. Tegnlige illustrasjoner. Tegnlige illustrasjoner. T inger av Sigrid Holm.
7052093 Barnas Tegnordbok 1   187,-
7052111 Barnas Tegnordbok 2   187,-
7052065 Barnas Tegnordbok 3   187,-

Barnas Tegnordbok 1-3 (Døves Forlag ASBarnas Tegnordbok 1-3 (Døves Forlag ASBarnas Tegnordbok 1-3 ( , 1985-1995)  561,-

Marit Helgheim, Arne Myklebust, Steinar SandnesMarit Helgheim, Arne Myklebust, Steinar SandnesMar :
Kommunikasjon med tegn

Heftet er fortsatt mye brukt som kurshefte ved 
tegn-til-tale-kurs. Det gir en innføring i kom-
munikasjon med tegnstøtte slik det benyttes i 
kontakten med og undervisningen av psykisk 
utviklingshemmede, autister, CP-rammede og 
andre .
Kurset omfatter 21 emner, og inneholder de 
mest sentrale begreper som målgruppen har 
bruk for i sin hverdag

7052064 (Døves Forlag AS7052064 (Døves Forlag AS7052064 ( , 1997)7)7   149,-

Bøker / CD-ROM
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Tegn-til-tale / tegnspråk / tegn som støtte?
Disse begrepene brukes med litt ulike betydninger. 
Norsk tegnspråk brukes først og fremst av og blant 
døve, og er et eget språk som benytter håndtegn i 
kombinasjon med bl.a. spesifi kke munnstillinger. Det 
er derfor ikke mulig å snakke (f.eks. norsk talespråk) 
samtidig som en uttrykker seg på norsk tegnspråk. 
”Tegn-til-tale” og ”tegn som støtte” brukes av og med 
barn og voksne med mange ulike funksjonshemmin-
ger. En bruker da manuelle tegn for de mest menings-
bærende ordene i hvert utsagn/setning, samtidig som 
ordene uttales.

Bøker og tegnmateriell
DagligData AS har gjennom over 20 års virksomhet 
opparbeidet seg en posisjon som landets mest allsidige 
leverandør av hjelpemidler og materiell for alternativ 
kommunikasjon basert på tegnspråk og tegn-til-tale. 
Vi gjør vårt ytterste for å skaffe det du trenger av 
bøker, videoer, CD-ROM, DVD og annet materiell for 
kurs eller selvstudium. 

Nedenfor følger et utvalg av det vi kan tilby. 
Dette er eksempler på aktuelle titler som vi til enhver 
tid tilstreber å ha på lager. Selv om det er lenge siden 
enkelte av titlene kom ut for første gang, kan de fort-
satt være til stor nytte!



Barnebøker med tegn
Else Breen:
Den røde skammelen

Det har lykkes oss å få tak i et restopplag av denne 
“klassikeren” fra 1980-tallet.
Morsom fortelling om en liten gutt og hans mangfol-
dige bruk av “yndlingsskammelen”.
Tegn-illustrasjoner til hele teksten! 

0311366 (H.Aschehoug & Co, 1984)0311366 (H.Aschehoug & Co, 1984)0311366 (   149,-

Kathleen Petterson:
Lær å telle fra 1 til 10

Den første boken i serien “Oscar med tegn til tale”.
Fargerik bildebok med enkel tekst og tegnillustrasjo-
ner til de viktigste ordene.

9279500 (DagligData AS, tidl. Storybook Forlag, 2006)   169,-

Kathleen Petterson:
Oscar mister en tann

Den andre boken i serien “Oscar med tegn til tale”.
Fargerike bildebok med enkel tekst og tegnillustra-
sjoner til de viktigste ordene.

9279501 (DagligData AS, tidl. Storybook Forlag, 2007)   159,-

Linda Lillevik:
Klart jeg kan! - Klart vi tør! - Skoleklart!

En serie på tre bøker om Kristine, ei sjarmerende 
jente med Downs syndrom og hennes hverdagslige 
opplevelser. 
Flotte fotografi er og enkel tekst med tegnillustrasjo-
ner til sentrale begreper.

5140549 (Eide5140549 (Eide5140549 (  Forlag, 1998)   205,-
5140606 (Eide5140606 (Eide5140606 (  Forlag, 2000)   195,-
5140637 (Eide5140637 (Eide5140637 (  Forlag, 2002)   205,-

TegnspråkopplæringTegnspråkopplæringT
Tegnstart 1, 2 og 3 (CD-ROM)

Lær deg tegnspråk foran PCen!
TegnStart 1, 2 og 3 er de første tre utgivelsene av 
en planlagt språkprogramserie i tegnspråk på i alt 
4 CD-ROM. TegnStart er et interaktivt PC-program 
med mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæ-
ring. Serien er ment som selvstudium i tegnspråk 

for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert 
tegnspråkundervisning.
MØL-STA1 (Møller kompetansesenter (Møller kompetansesenter ( , 2004)Møller kompetansesenter, 2004)Møller kompetansesenter   200,- 250,-
MØL-STA2 (2 (2 Møller kompetansesenter (Møller kompetansesenter ( , 2005)Møller kompetansesenter, 2005)Møller kompetansesenter   200,- 250,-
MØL-STA3 (Møller kompetansesenter (Møller kompetansesenter ( , 2009)Møller kompetansesenter, 2009)Møller kompetansesenter   200,- 250,-

Sissel Redse Jørgensen og Rani Lill Anjum (red.):
Tegn som språk

En antologi om tegnspråk. Boken belyser et bredt sett 
av aspekter ved norsk tegnspråk. For både fagfolk og 
andre interesserte.

0535828 (0535828 (0535828 Gyldendal Norsk Forlag AS, 2006Gyldendal Norsk Forlag AS, 2006Gyldendal Norsk ) Forlag AS, 2006) Forlag AS, 2006   390,-

Bøker / CD-ROM
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Språkutvikling m.m.
Iréne Johansson:
Språkutvikling hos barn med språkvansker

Bokserien som beskriver “Karlstadmodellen” for 
stimulering og språktrening. “Bildebøkene” (B) 
inneholder mengder av illustrasjoner og 
kopieringsoriginaler.
(Info Vest(Info Vest(  Forlag ASInfo Vest Forlag ASInfo Vest , 2001)

9091013 Performativ kommunikasjon - Bok 1   295,-
9091014 Ordstadiet - Ordstadiet - Ordstadiet Tekstbok 2   285,-
9091016 Ordstadiet - Bildebok 2   380,-
9091015 Enkel grammatikk - Tekstbok 3   275,-
9091017 Enkel grammatikk - Bildebok 3   405,-

Iréne Johansson: 
Les lett
Oppfølger for de som er kommet gjennom de tre bøkene oven-
for (Info Vest(Info Vest(  Forlag ASInfo Vest Forlag ASInfo Vest , 2006)
9091026 Les lett - Tekstbok   255,-
9091027 Les lett - 9091027 Les lett - 9091027 Bildebok (bokmål)   465,-
9091028 Les lett - 9091028 Les lett - 9091028 Bildebok (nynorsk)   465,-

Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen:
Alternativ og supplerende kommunikasjon

En innføring i tegnspråkopplæring og bruk av kommu-
nikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og 
kommunikasjonsvansker. Boken gir en oversikt over 
mange ulike kommunikasjonssystemer som kan være 
aktuelle som støtte til, eller erstatning for, mangelfullt 
utviklet talespråk.

0530444 (Gyldendal Norsk Forlag ASNorsk Forlag ASNorsk Forlag , 2005)  445,-

Stephen von Tetzchner m.fl .:
Habilitering

Boken har undertittelen ”Tverrfaglig arbeid for men-
nesker med utviklingsmessige funksjonshemminger”
og gir en innføring i moderne habiliteringsarbeid. 
Den inneholder bidrag fra mange ulike faggrupper.

0535193 (Gyldendal Norsk Forlag ASNorsk Forlag ASNorsk Forlag , 2008)  598,-

Tiedemand-Andersen og Nina Skauge (red.):
Gratulerer! Du har fått et barn med Downs syndrom i klassen

Boken er ment som en hjelp til lærere, men den 
vil være ypperlig for alle som omgås barn og unge 
med Downs sydrom. Stoffet er praktisk anlagt, med 
tematisk ordnede lister over tiltak som kan gjøre 
hverdagen sammen med barnet lettere.

9251800 (Skauge Forlag, 20039251800 (Skauge Forlag, 20039251800 ( )Skauge Forlag, 2003)Skauge Forlag, 2003   259,-

Synnøve M. Sydnes:
Øyeblikk med kasus

En samling fortellinger om livet med kasus - en gutt 
med Downs syndrom.
“...friske, levende, velformulerte bilder av hverdagsliv 
med et barn som er annerledes, og likevel svært lik 
andre barn.” Boken er for alle med interesse for barn 
med eller uten diagnoser.

9251801 (Skauge Forlag, 20039251801 (Skauge Forlag, 20039251801 ( )Skauge Forlag, 2003)Skauge Forlag, 2003   319,-

Anne-Stine Dolva og Margit Aalandslid (red.):
Skolestart med muligheter

Om overgangen fra barnehage til skole for barn med
Downs syndrom.
Boken gir praktiske råd knyttet til gir praktiske råd knyttet til gir pedagogiske utfor-
dringer både fra den praktiske hverdag og fra norsk 
og internasjonal forskning.

9251802 (Skauge Forlag, 2009251802 (Skauge Forlag, 2009251802 ( 6)6)6   198,-

Øyeblikk med kasus

Nina Braadland:
Tegn-til-taleTegn-til-taleT  - for alle. En vei til talespråket

En bok om bruk av tegn som støtte for tale i forhold 
til barn med Downs syndrom.
En inspirerende bok for både fagfolk og foreldre, 
som kombinerer faglig forankring med forfatterens 
egne erfaringer som mor.

0534976 (Gyldendal Norsk Forlag ASNorsk Forlag ASNorsk Forlag , 2005)  302,-



Programbeskrivelse:
DokumentMaker

er en ‘symbolbehandler’, det vil si en tekstbehand-
ler for symboler. Her kan du skrive ’symbolbrev’ og 
andre symbol-illustrerte tekster.

SymbolLeksikon
er et visningsprogram for symbolsettene i Symbol 
for Windows. Gir grei oversikt over de ulike sym-
bolene til hvert enkelt ord/begrep.

Eksportprogram
eksporterer symboler til fi l, skriver eller utklipps-
tavle. Du får dermed mulighet til å hente ut sym-
bolene til bruk i programmer utenfor SfW.

Image Manager
bygger opp og holder vedlike dine egne symbol-
samlinger (symbolsett). Her kan du f.eks. knytte 
egne digitalfotos til bestemte ord.

Memory
er et klassisk spill som lar deg spille med symbo-
ler fra en eller to symbolsett. Fint å bli kjent med 
symbolene i en spill-sammenheng.

Flervalg
er et spill som er laget for utviklingshemmede spil-
lere. Lag også gjerne dine egne oppgaver med de 
symbolene som passer ditt barn best. 

TavleMaker
lar deg bygge opp og skrive ut kommunikasjons-
tavler. Også for bruk som overleggsark på tryk-
keplater. Kan tilpasses de fl este systemer. 

Personlig Kommunikator
for nærkommunikasjon. Samtalehjelpemiddel som 
kan tilpasses de fl este behov. Kan også utvides 
med lyd-, omgivelses- og programkontroll. 

Shuffl e
et spill med symboler, for en spiller. 
Morsom manipulering av et symbol som et tradi-
sjonelt ’skyvespill’

SymbolEditoren
inneholder en spesialdesignet editor for å bygge 
opp og redigere Bliss-symboler, BlissEditoren. 
Det fi nnes også en TegnEditor, der du kan tegne

            og redigere tegnillustrasjoner. 

OrdforrådsBygger
lar deg sette sammen persontilpassede ‘ordforråd’ 
av symboler som kan benyttes i f.eks. Personlig 
Kommunikator.  

Symbol for Windows
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Priser - Symbol for Windows
Ordinær enbrukerlisens m/USB-nøkkel
Art.nr. SfW-RTV-USB (NAV hjm.nr.160954)     24.800,- 31.000,-

Som ovenfor - oppgradering fra Bliss for Windows
Art.nr. SfW-OPP-BfW (NAV hjm.nr.136245) 16.400,- 20.500,-

Symbolsett Jeg Hus Fly Appelsin Katt

Bliss
(3250 symboler)

PCS
(8600 symboler)

Pictogram
(1150 symboler)

Beta
(2550 symboler)

Picture This
(2700 symboler)

Weerklank Foto
(1300 symboler)

Beeldlezen
(1100 symboler)

Hva er Symbol for Windows?
Symbol for Windows programmene er laget for å tilby kommuni-
kasjon, opplæring og rehabilitering ved hjelp av symbolspråk.
Alle programmodulene kan benyttes sammen med alle symbol-
settene, og disse knyttes sammen med en ”bro” som består av 
en felles kategoriinndelt begrepsstruktur.

Symbol for Windows
Nedenfor ser du en oversikt over programfamilien Symbol for Windows. Symbol for 
Windows CD-platen inneholder alle programmene og symbolbibliotekene. For at 
programmene (og databasene) skal kjøre i fullversjon, trenger du en USB-nøkkel 
som du får kjøpt hos DagligData AS.

Både programmenyer, begrepsdatabaser og bruksanvisninger foreligger i norsk 
oversettelse. Nye oppdateringer kan lastes ned  via våre hjemme-sider på inter-
nett. (Disse oppdateringene vil delvis fremstå i engelsk språkdrakt, mens de er 
under oversettelse).

Symbol for Windows symbolsett
Symbol for Windows kan leveres med en rekke symbolsamlinger: for Windows kan leveres med en rekke symbolsamlinger: for
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Kurs, workshops og inspirasjonssamlinger

DagligSpråk-kurs
- introduksjonskurs
- kurs for tilretteleggere
- kurs for superbrukere 
  og kommunale veiledere
Tegn-til-tale-kurs
Pictogram-kurs
- struktur i hverdagen
- enkel kommunikasjon
Trosliv og trosopplæring
- for personer med 
  spesielle behov
Inspirasjonssamlinger

Kurs og opplæring
Synes du det er vanskelig å vite hvor du kan hente nødvendig kom-
petanse når språkutvikling stagnerer og taleferdigheter uteblirspråkutvikling stagnerer og taleferdigheter uteblirspråkutvikling ?
Mange står ganske alene i arbeidet med å velge både hjelpemidler og 
metodikk. Kanskje kan våre erfaringer komme til nytte?

Hvis du har lest artikkelen på side 2 og 3 i denne katalogen, og tror 
at dette er tanker som fl ere kunne ha nytte av å bli minnet på, stiller 
artikkelforfatteren gjerne opp på en ”inspirasjonssamling” der du er.

Det kan f.eks. være på et personalmøte i barnehagen eller på skolen. 
Invitér gjerne med aktuelle foreldre også. 
Eller kanskje dere har nettverkssamlinger med aktuelle deltakere fra 
ulike institusjoner, miljøer og organisasjoner i kommunen?
Det kan også være at det er behov for ”nye tanker” eller en ”ny start” 
i en ansvarsgruppe du er med i.

Husk at du også kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om opplæring 
hvis kommunen mangler nødvendig kompetanse til å ta i bruk og til-
passe et tildelt kommunikasjonshjelpemiddel, som f.eks. DagligSpråk 
for Windows. 

”Den som tror han er ferdig utlært, 
er ikke utlært, men ferdig.”

Tegn-til-tale-kurs
DagligData AS kan tilby tilpasset tegnopplæring for personale, 
pårørende eller andre som skal lære seg å kommunisere med 
tegn-til-tale, eller norsk med tegnstøtte.
Alt fra én dags ”inspirasjonssamling” til hele kursrekker for sys-
tematisk oppbygging av nyetablerte ”tegn-miljø”.
Ta kontakt for et tilpasset opplegg med utgangspunkt i dine og 
dine kollegers/nærmestes behov.

Pictogram-kurs
DagligData AS har enerett på produksjon og distribusjon av 
pictogrammateriell i Norge. Vi tilbyr også kurs i bruk av Picto-
grammer for kommunikasjon og strukturering av hverdagen for grammer for kommunikasjon og strukturering av hverdagen for grammer for
utviklingshemmede, autister og andre. 
Ta kontakt for et tilpasset opplegg med utgangspunkt i deres 
behov.

Trosliv og trosopplæring
I forbindelse med trosopplæringsreformen ”Størst av alt” i den 
norske kirke, har DagligData AS produsert pictogram- og tegn-
materiell til bruk i trosopplæringen for personer med spesielle 
behov. Spesielt aktuelt vil dette f.eks. være i menigheter som 
har konfi rmanter med utviklingshemming eller andre funksjons-
hemminger som fører til spesielle behov i undervisningen.

Vi besøker gjerne menigheter og organisasjoner som ønsker 
å ta i bruk noe av dette materiellet gjennom kurs eller inspira-
sjonssamlinger for dem som skal gjennomføre opplegget lokalt.

”Jeg vil ha fl ere å snakke med...”
Vi kommer også gjerne til personalmøter, foreldremøter, fami-
lietreff eller andre sammenhenger der det er behov for ”en ny 
giv” når det gjelder tilrettelegging og motivasjon for Alternativ og 
Supplerende kommunikasjon, med eller uten bruk av manuelle 
tegn.
Ofte kan det være nyttig å få ”noen utenfra” til å tydeliggjøre be-
hovene, stimulere frem idéer og motivere for nødvendige tiltak i 
denne sammenhengen.

DagligSpråk-kurs
Introduksjonskurs
Kan gjennomføres som et en dags kurs eller som en kortere 
”demonstrasjon”.

Tilretteleggerkurs
Vanligvis over to dager, med ca to ukers mellomrom. Kan bygge 
på et ”introduksjonskurs”, eller første dag kan starte med den 
komprimerte versjonen av dette.

Superbrukerkurs
Bygger på forhåndskunnskaper tilsvarende gjennomført tilrette-
leggerkurs. Bør være obligatorisk for kommunale veiledere eller 
andre som skal lære opp nye tilretteleggere.

DagligSpråk-kurs fra NAV Hjelpemiddelsentral
Oppæring og tilpassing av tekniske hjelpemidler er i utgangs-
punktet et kommunalt ansvar. Men hvis kommunen mangler 
nødvendig kompetanse, kan det søkes NAV Hjelpemiddelsentral 
om opplæring. I prinsippet kan alle de tre typene DagligSpråk-
kurs som er beskrevet ovenfor dekkes av NAV Hjelpemiddlsen-
tral i fylket. 

Søk gjerne om opplæring samtidig med søknaden til NAV 
Hjelpemiddelsentral om DagligSpråk som kommunikasjonshjel-
pemiddel, hvis du mener din kommune mangler den nødvendige 
kompetansen til å gjennomføre slik opplæring. 

Telefonsupport
Vi forsøker å være tilgjengelig for telefon-hjelp for alle som bru-
ker DagligSpråk-programmet. Hvis du trenger hjelp til å forstå ker DagligSpråk-programmet. Hvis du trenger hjelp til å forstå ker
den medfølgende bruksanvisningen, eller du ikke fi nner ut hvor-
dan en funksjon i programmet virker, står vi gjerne til tjeneste. 

For familiemedlemmer og andre samtalepartnere som benytter 
programmet som kommunikasjonshjelpemiddel er vi tilgjen-
gelige ”hele døgnet”, mens vi selvfølgelig setter pris på å bli kon-
taktet i kontortiden for andre forespørsler.



Adresse: Grinivegen 3, 3721 Skien           Telefaks: 35 51 94 01           Telefon: 35 51 94 00 

DagligData as
www.dagligdata.nowww.dagligdata.no

DagligData
www.dagligdata.no

DagligData
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Forstå og bli forstått - med tegn!

- kreative løsninger for bedre kommunikasjon 
- materiell for tegnbruk og tegninnlæring 
- norsk enedistributør av pictogrammer

DagligSpråk for Windows
LISENSPRISER
Språkbygger-primærlisens, v. 6
For utlån gjennom hjelpemiddelsentralen til bruk både i hjem/
bolig og barnehage/skole/arbeid + andre ”hjemmemiljøer” for 
primærbrukeren.
Ny lisens primærbruker/språkbygger
Art.nr.DSWU-SB-NO (NAV hjm.nr. 025630) 23.600,-  29.500,-
Art.nr.DSWU-SB-SM (NAV hjm.nr. 160955) 23.600,-  29.500,-
Oppgradering fra siste primærbruker (v.5.0):
Art.nr.DSWU-UTVID-S-NO (NAV nr. 025676) 15.800,-   19.750,-
Art.nr.DSWU-UTVID-S-SM (NAV nr. 160754) 15.800,-   19.750,-
Oppgradering fra gammel språkbygger (>v.5.0):
Art.nr.DSWU-OPP-S-NO (NAV nr. 136282) 7.800,-  9.750,-
Art.nr.DSWU-OPP-S-SM (NAV nr. 160755) 7.800,-  9.750,-
NB! Lisensversjoner tidligere enn versjon 5.0 gir ingen rabatt 
ved oppgradering etter 01.01.2010!

Språkbygger-skole/institusjonslisens, v. 6
Ubegrenset antall datamaskiner for bruk på samme institusjon, 
det vil si på samme fysiske adresse.
Art.nr.DSWU-IS 9.600,-  12.000,-
Oppgradering av gammel institusjonslisens (<=v5.0)
Art.nr.DSWU-UTVID-SBI 7.200,-  9.000,-
Oppgradering av språkbygger-institusjonslisens (>v5.0)
Art.nr.DSWU-OPP-SBI                                   4.800,-  6.000,-
Ekstra ”laptoplisens” for bruk på én enkelt laptop som også 
skal brukes andre steder enn der institusjonslisensen gjelderandre steder enn der institusjonslisensen gjelderandre steder
Art.nr.DSWU-EBX 1.600,-  2.000,-
Be om tilbud ved større antall!

Språkbygger-privatlisens, v. 6
Enbrukerlisens for installasjon på én enkelt PC, privat bruk
Art.nr.DSWU-EB 4.000,-  5.000,-
Oppgradering privat enbrukerlisens (<=v5.0)
Art.nr.DSWU-EB 3.200,-  4.000,-
Oppgradering privat enbrukerlisens (>v5.0)
Art.nr.DSWU-EB                                        2.000,-  2.500,-

TILLEGGSMODULER
DagligSpråk TegnEditor medfølger fra v.6
Pictogrammer for DagligSpråk medfølger fra  medfølger fra  medfølger v.6
PictoMania (spill) medfølger fra  (spill) medfølger fra  (spill) medfølger v.6
Videofi ler for DagligSpråk medfølger fra  medfølger fra  medfølger v.6
DagligSpråk for Windows Mobile, primærbruker (NAV)
Art.nr.DSWM-EB-NO (NAV hjm.nr. 160753) 7.800,-  9.750,-
Lydfi ler for DagligSpråk (inkl. ”Taleboka”), primærbruker (NAV)
Art.nr.DSW-LYD (NAV hjm.nr. 027324) 3.700,-  4.625,-
Modifi sering av DagligSpråk for TaleBoka (ekskl. ”Taleboka”)
Art.nr.DSW-LYD-MOD 1.000,-  1.250,-
SPRÅKVERSJONER
Norsk
Alle ordlister og dokumenter i norsk DagligSpråk for Windows
leveres på bokmål, men kan enkelt tilpasses nynorsk tekst. 
Samisk
Artikkelnummer som slutter på -SM gjelder nordsamisk versjon.
Andre språk
DagligSpråk versjon 6 støtter Unicode tegnsett (UTF-8), 
og kan dermed oversettes til de fl este språk. Ta kontakt med 
DagligData AS hvis du har forslag eller spesielle ønsker!

Hjelpemidler, DagligSpråk-lisenstyper og priser (per 01.08.2010)

Har du idéer til nye 

hjelpemidler?
DagligData AS ønsker å tilby tegnbrukere og deres 
naturlige samarbeidspartnere praktisk hjelp til en 
bedre kommunikasjon. 

I tillegg til at vi stadig videreutvikler våre eksisterende 
produkter, bl.a. kommunikasjons- og språk-
dokumentasjons-systemet DagligSpråk for Windows,
søker vi derfor kontinuerlig å utvikle nytt materiell og
å gjøre annet relevant materiell tilgjengelig for våre 
brukere.

Vårt mål er at DagligSpråk også i årene fremover skal 
være det i særklasse beste verktøyet og hjelpe-
midlet for tegnbrukere og alle som arbeider med 
tegnstøttet kommunikasjon, gjerne i kombinasjon 
med bruk av Pictogrammer og egne digitalbilder.

Hvis du har forslag til forbedringer, supplerende 
produkter eller helt nye produktidéer innenfor 
vårt felt, tar vi gjerne imot dette. Vi vil gjøre så 
godt vi kan for å bidra til å realisere alle konstruktive 
forslag !

Send dine forslag til: fi rmapost@dagligdata.no.

Teknisk hjelpemiddel
Både DagligSpråk-programmet og en del av de øv-
rige produktene i denne katalogen er prisforhand-
let med NAV sentralt. For disse er angitt ”NAV 
hjm.nr.”. Saksbehandlingen på hjelpemiddelsen-
tralen er litt enklere for disse enn for hjelpemidler 
som ikke er prisforhandlet. 
Men også de andre artiklene i denne katalogen 
kan søkes utlånt som kommunikasjonshjelpemid-
del gjennom hjelpemiddelsentralen i fylket, hvis 
brukeren har et dokumentert behov for nettopp 
dette produktet.

Med søknaden til hjelpemiddelsentralen bør det 
alltid følge med en sakkyndig uttalelse som påpe-
ker at nettopp dette produktet som du søker om er 
nødvendig for å gi brukeren en kommunikasjons-
situasjon som er mest mulig lik den han/hun ville 
hatt uten funksjonshemmingen.
Du fi nner link til nedlastbart søknadsskjema på 
internettadressen: 
http://www.dagligdata.no/soknad.htm.

Husk også å søke hjelpemiddelsentralen om 
nødvendig opplæring av tilretteleggere, hvis 
kommunen mangler kompetanse til dette! 


