Kender du Picto Selector?
Af Michael Hjort-Petersen

Picto Selector er et PC-program, der opfylder ønsket om at gøre symboler lige så frie
og tilgængelige, som det talte ord. Med Picto Selector kan man fremstille grafiske
materialer til støtte for kommunikation og struktur.

Lidt historie om Picto Selector
Udarbejdelse af materialer til kommunikation og støtte af struktur har efterhånden rigtig mange år på bagen i
Danmark. Der er blevet brugt mange ressourcer på at forstå hvor stor en betydning symbolstøtten har for os
alle og i særdeleshed for mennesker, der har begrænsninger i deres kommunikation. Symboler støtter i
forhold til at kunne udtrykke sig, i forhold til at kunne forstå hvad andre udtrykker og i forhold til forståelse
af struktur (rækkefølge, sammenhænge, tid mm.) og i forhold til generel information.
I 2012 blev Kommunikationscentret i Hillerød opmærksom på, at en mand ved navn Martijn van der Kooij
havde udviklet et gratisværktøj, der kunne udarbejde symbolstøttende materialer. Historien er, at Martijn van
der Kooij’s yngste dreng på grund af autisme havde stort behov for visuel støtte i sit liv. Linda, Martijns
hustru, kæmpede med at lave strukturtavler mm. I Word, men som alle, der har prøvet at indsætte mere end 2
billeder i et Worddokument ved, er det noget af en opgave. Så Martijn, der er programmør, satte sig for at
lave et værktøj, hvor man let kunne finde de syboler man ønskede, og dernæst enkelt overføre dem til Word
uden de væltede rundt i dokumentet. Dernæst kom Martjn på, at man naturligvis ikke behøvede at benytte
Word, hvis programmet havde sine egne ark indbygget. En del virksomheder og organisationer donerede
store billedsamlinger, og dermed var værkøjet født.
For Martijn har det hele tiden været vigtigt, at værktøjet er gratis og at de materialer, der er produceret, let
kan deles med andre. Programmet kan installeres som på individuelle computere eller som en
netværksløsning.
Da Kommunikationscentret i Hillerød så omfanget af symboler og også så de mange spændende muligheder
i programmet, blev Martijn kontaktet og Kommunikationscentret påtog sig den store opgave med at
oversætte program og symboler til dansk. I september 2012 blev linket lagt ud til download af programmet
fra Kommunikationscentrets hjemmeside:. Gå ind på www.kc-hil.dk og find Picto Selector under
Downloads.
Siden vi oversatte Picto Selector har vi haft et utrolig fint samarbejde med Martijn om at udvikle programmet
med funktioner og elementer, som vi her i Danmark gerne vil kunne bruge, og i dag har alle – fagfolk såvel
som pårørende -et forrygende redskab til udarbejdelse af de materialer, som kan betyde en verden til forskel
for rigtig, rigtig mange mennesker.

Symbolsamlingerne i Picto Selector
Sclera (13.000+)– Kommer fra Belgien, hvor disse sort/hvide
pictogrammer især anvendes inden for autismeområdet.
Herhjemme bliver de brugt rigtig meget på voksen og unge
området især indenfor den pædagogiske verden. Symbolerne er
relativt generelle. I Picto Selector kan man blandt andet ændre baggrundsfarven,
og i pædagogiske sammenhænge bruges dette blandt andet til at signalere om
noget ikke er så god (rød forve) eller rigtig godt (grøn farve)
Sclera er den symbolsamling, der indeholder flest billedsymboler omkring personnære ting, f.eks. hygiejne
eller sex. Billedsymbolerne omkring sex er desuden inddelt i to kategorier ’ Sexualitet’ og ’Sexualitet 16+’.
Sidst men ikke mindst er Sclera den symbolsamling, der oftest opdateres. Det sker ved at brugere af Sclera
henvender sig med ønsker til nye billedsymboler. Kommunikationscentret indsamler gerne disse ønsker og
sender en samlet forespørgsel til Sclera afsted. Så Hvis I derfor har ønsker om specifikke symboler, der ikke
optræder i symbolsamlingen er I meget velkomne til at kontakte Michael Hjort-Pedersen på:
mihj@hillerod.dk
Skriv i emne-feltet:’ Ønskeliste til Sclera billedsymboler’.

Mulburry (3100+) – Kommer fra England
og er en lille symbolsamling der
indeholder forholdsvis mange Verber (udsagnsord) og adjektiver (Tillægsord) f.eks. ’at gå tur med hunden’,
’at tage jakke på’ eller at være ’trist’. Billedsymbolerne er farvelagte og meget ren i stregen. De er nemme at
kombinere med andre symbolsamlinger, der også er farvelagte f.eks. ARASAAC eller PCS- symboler,
(sidstnævnte følger med Boardmaker programmet). Ligeledes er de nemme at bruge sammen med andre
billedsymboler til at sammensætte og skabe nye symboler. Denne mulighed for at skabe egne billedsymboler
ud fra andre eksisterende billedsymboler er indeholdt i den del af Picto Selector, der hedder Picto Creator, og
som en funktion, der er blevet til efter ønske fra Kommunikationscentret.

ARASAAC (10.000+) – Er en stor spansk symbolsamling,
der spiller
godt sammen med Mulburry og PCS. Billedsymbolerne fra ARASAAC er ligesom billedsymbolerne fra
Mulburry nemme at bruge sammen med andre billedsymboler til at sammensætte og skabe nye symboler.
ARASAAC- billedsymbolerne findes også uden farve som sort/hvid stregtegning. Disse symboler kan være
nemmere at se for nogle synshandicappede. De sort/hvide ARASAAC-billedsymboler kan downloades fra
Kommunikationscentrets hjemmeside samme sted som man downloader Picto Selector.

ARASAAC DANSK – her ses de samme billedsymboler som i ARASAAC. Men i
ARASAAC DANSK er evt. tekst i det enkelte billedsymbol oversat til dansk. F.eks. på
billedsymbolet af et apotek, er skiltet over døren oversat til dansk og der står ’apotek’ i
stedet for ’farmacia’.

Picto Selector – Er oprindelig Hollandsk, men er i dag Brugerbestemt. Det vil sige, at det er en samling af de
billedsymboler som brugere af Picto Selector selv har lavet og efterfølgende foræret til Picto Selector. Så
hvis I fremstiller et billedsymbol, kan I vælge at forære det til Martijn Van der Koijn. Billedsymbolet vil så
blive en del af Picto Selector symbolsamlingen.

Picto genda (341) - en lille symbolsamling i sort/hvid, der ligner Scleras pictogrammer, men med en mere
”barnlig streg”.

Picto France (1059)– en lille sort/hvid symbolsamling, der kommer fra Frankrig. Den har en sort/hvid streg
og er kendetegnet ved at indeholde rigtig mange symboler for fødevarer og metoder til at dyrke vin.
De forenede nationer, OCHA samling (243) – Billedsymbolerne er sort/hvide og indeholder mange
overordnede begreber omkring nød – og krigssituationer, naturkatastrofer, strategier for forskellige
politikområder samt enkelte kendte symboler fra handicapområdet.

IK en KO (719) – en lille Hollandsk symbolsamling fra
et Hollandsk læsesystem til børn. Billedsymbolerne er i
farver, og virker overvejende nuttede og ’tegneserieagtige’. Symbolsamlingen har vist sig at være meget
populær og afholdt på børneområdet.

Endvidere kan man producere egne symboler, inddrage billeder fra nettet, benytte symboler fra andre
symbolsamlinger og endelig kan man benytte de mange tusinde symboler fra Picto Selector i andre
sammenhænge som i Communicator, Rolltalk Designer 8, MediaMixer, Word etc.

Læs mere om Picto Selector:
http://kc-hil.dk/produkter/picto-selector-med-symboler-til-billedstottet-kommunikation.html

