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Teman
Teman består av tavlor med förslag på färdigt ordförråd inom olika områden. Olika
teman kan aktiveras till olika upplägg. Syftet med Teman är att användare som
behöver tillgång till ett större ordförråd ska kunna erbjudas det.
Widgit Go innehåller vid installation ca 110 färdiga teman, men du kan också skapa
dina egna. En översikt över färdiga teman finns som bilaga på vår hemsida
symbolbruket.se.

Aktivera och använda Teman med ett nytt upplägg
På startsidan växlar du till redigeringsläge, trycker på Nytt för att skapa ett nytt
upplägg och gör alla inställningarna för startikonen som vanligt.
När du trycker på knappen Teman så visas en lista över alla de teman som du valt
ska vara tillgängliga för användaren. Som grundinställning är de teman som finns i
kategorierna Generellt ordförråd och Vardag aktiverade. Hur du ändrar detta val
beskrivs under Kategorier, på sida 7.
Om du vill välja ett tema från annan kategori (Arbete, Skola, Mina egna) trycker du
på ”Växla till övriga kategorier”. För att komma tillbaka till de valda kategoriernas
tema trycker du på ”Växla till valda kategorier”.
Bocka för de teman som användaren kan ha nytta av vid användning av just det här
upplägget. Tryck på ”Klar” när du är färdig. Du kan självklart ändra valet av teman
senare om du vill.
Tryck på OK i upplägget så att du kommer tillbaka till startsidan och gör färdigt
upplägget på vanligt sätt, se sida 21 i Användarhandboken för Widgit Go.
Att ett upplägg innehåller teman ser du genom att uppläggets startikon nu
kompletterats med en extra ikon för teman uppe i högra hörnet.

När du går in i upplägget så ser du att cellen längst ner till höger är grön och att den
automatiskt innehåller länken till de teman du valt att lägga till det här upplägget.
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När du trycker på tema-cellen visas en vy över de teman du aktiverat för upplägget.
Varje cell i temavyn innehåller en eller två Widgitsymboler som länkar vidare till just
det temat.
Om temavyn innehåller fler än 24 teman skapas nya sidor som du kan bläddra till.
Temavyn kan maximalt visa 192 teman för ett och samma upplägg.

Exempel på temavy, där upplägget kompletterats med 12 teman.

Använda Teman med ett redan befintligt upplägg
På startsidan växlar du till redigeringsläge och trycker på det upplägg som du vill
aktivera Teman i. Aktivera de teman som upplägget ska ha tillgång till, se förra
avsnittet.
Eftersom detta upplägg inte tidigare använt Teman behöver du i varje tavla där
Teman ska vara tillgängliga själv göra om en befintlig cell som länkar till temavyn
med de teman du valt för upplägget.
Tryck på ”edit” och tryck sedan på cellen du vill använda
för länkningen. Tryck på knappen Länka till Teman så
skapas automatiskt länken till temavyn.
Använd sedan upplägget som vanligt och när du vill ha tillgång till dina teman trycker
du på den gröna cellen som länkar till temavyn.
Byta eller stänga av teman för ett upplägg
På startsidan växlar du till redigeringsläge genom att tryck på ”edit”. Tryck på
upplägget du vill ändra valet av teman i. Tryck på knappen Teman.
Nu får du upp en informationsruta. Om du trycker ”Ja” kommer alla teman att
stängas av för upplägget. Om du trycker ”Nej”, kommer du till listan över teman att
välja mellan. Du kan där lägga till eller ta bort vilka teman som används i upplägget.
Swipe istället för cell som länk till temavyn
Under Inställningarna för Teman, (se sida 6) kan du välja en annan metod för att ge
åtkomst till Teman. Med funktionen Swipe visas istället en smal flik i högerkanten på
varje tavla i upplägg där Teman är aktiverade. Med den fliken kan du dra in temavyn
på skärmen. Svep tillbaka temat till höger när du vill komma tillbaka till tavlan.
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Med Swipe aktiverad kan du dra in temavyn med fliken till höger på skärmen.

Uppbyggnaden av ett tema
Alla teman är uppbyggda på samma sätt. Den översta raden i tavlan är en menyrad
med olika val och därunder finns temats ordförråd som antingen kan vara i form av
ord eller fraser.
Som standard visas tavlor med symboler och ord på två sidor om vardera 24 celler
och tavlor med fraser på två sidor om vardera 12 celler. Vid behov kan du ändra
detta till att bli större celler som istället visas över fyra sidor (se sida 6).

Exempel på tematavla med ord och tematavla med fraser i temat ”hälsa”.

Länk tillbaka till uppläggets tavla

Länk tillbaka till temavyn

Växla till fraser

Växla till ord

Gå till nästa sida inom temat
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Göra ändringar i temavyn och tematavlan
När du kompletterat ett upplägg med tema så kommer de teman du valt att visas i
bokstavsordning i temavyn. Om du har favoritteman (se sida 7) så kommer dessa att
visas först.
I temavyn kan du byta plats på cellerna som befinner sig på samma sida, men du
kan inte ändra utseende på dem. Förutom att byta plats kan du dölja eller visa celler.
Om du vill ändra innehållet på ordförrådet i ett tema eller byta bakgrundsfärg i celler
gör du det från redigeringsläget för teman. Se nästa avsnitt.

Redigeringsläget för Teman – gröna hyllan
Precis som uppläggen har ett redigeringsläge på startsidan så har också Teman det.
Tryck på ”edit” uppe till höger på startsidan och gå längst bak i hyllan. Där hittar du
ikonen för Teman.
Om ikonen inte visas så är den avstängd i grundinställningarna på Widgit Go,
se sida 40 i Användarhandboken för Widgit Go hur du ändrar inställningen.

När du trycker på ikonen Teman så växlar hela startsidan över till redigeringsläget
för Teman och bakgrunden bakom hyllan blir grön istället för blå.
Första gången som du växlar till den gröna redigeringsläget för Teman kommer det
att visas en informationsruta om var man kan hitta denna användarhandbok i appen.
Denna information visas inte igen förrän du startat om Widgit Go.
När du senare vill gå tillbaka till den blå startsidan trycker du på ikonen Upplägg.
Det finns ett stort antal färdiga teman, du hittar dessa i Arkivet i det gröna
redigeringsläget.
En översikt över samtliga Teman hittar du i en separat bilaga på vår hemsida.
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Redigera ett tema
För att du ska kunna redigera ett tema måste det ligga uppe på den gröna hyllan.
Efter installationen ligger alla teman i Arkivet, så därifrån hämtar du upp det tema du
vill redigera.
I redigeringsläget för Teman trycker du på ikonen Arkiv, så visas alla teman som är
tillgängliga och som inte redan ligger på den gröna hyllan. Tryck på det tema du vill
redigera så får du frågan om du vill flytta det till hyllan.
Därefter kan du redigera innehållet i temat. Du kan dock inte ändra temats layout
vad gäller antalet rader och kolumner, länka från celler och inte heller slå ihop celler
till större. Om du vill ha större celler kan du istället välja det under Inställningarna.
Observera att de ändringar av innehåll du gör i temat kommer att slå igenom överallt,
samtliga upplägg där du använder detta tema.
Kopiera ett tema med nytt namn
Ifall du vill göra en kopia av ett tema för att kunna ha två teman inom samma
temaområde men med olika innehåll, så kan du öppna originalet i redigeringsläge på
gröna hyllan och ändra text och symbol för startikonen. Tryck på OK.
Båda startikonerna finns nu på hyllan och kan redigeras var för sig.

Inställningar för Teman
Teman har en egen inställningsmeny som du kan nå när du är i redigeringsläget på
den gröna hyllan.
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Använd Swipe för att öppna/stänga Teman
När detta är aktivt så visas en flik i kanten av skärmen, där du kan dra in temavyn.
Ifall Swipe inte är aktivt används istället en cell i upplägget för att öppna temavyn.
Använd stora celler i Teman
När detta är aktivt så kommer uppbyggnaden av teman att vara med stora celler som
visas över 4 sidor istället för 2. Ordförrådets innehåll är detsamma.
Länka till Teman i valda kategorier från startsidan
När detta är aktivt så kommer de kategorier av teman som du valt att visas som ett
eget upplägg på startsidan när du startar Widgit Go. Om kategorier se nedan.
Länka till favoriter från startsidan
När detta är aktivt så kommer de favoriter som du valt att visas som ett eget upplägg
på startsidan när du startar Widgit Go. Om favoriter se nedan.
Lägg till en cell som länkar till Teman (nya tavlor)
När detta är aktivt kommer cellen längst ner till höger i nya tavlor att automatiskt bli
en länk till temavyn för de upplägg som använder Teman. Kan stängas av ifall man
istället använder Swipe för att hämta temavyn.
Lägg till alla Teman från valda kategorier
När detta är aktivt kommer alla teman inom de kategorier du valt att visas i temavyn
och du får bocka av de som ej ska användas till det aktuella upplägget.
När detta val är inaktivt får du istället bocka för de teman som användaren ska ha
tillgång till i det aktuella upplägget.
Lägg till alla favoriter
När detta är aktivt kommer alla favoriter du valt att visas först i temavyn.

Favoriter
Med knappen Favoriter kan du välja ut teman som användaren ofta vill ha tillgång
till. Favoriter kommer att visas före övriga teman som du valt till upplägget.
Du kan byta ordning på dina favoriter så att de allra viktigaste kommer först. I
dialogrutan för favoriter trycker du på Växla till – Byt ordning på favoriter. Nu kan du
dra i den lilla markören till höger i dialogen för att byta plats på favoriterna.
Dina favoriter kommer att visas då du i Inställningarna för Teman har aktiverat valet
Lägg till alla favoriter, eller valet Länka till favoriter från startsidan
Kategorier
Alla teman som följer med Widgit Go är kategoriserade utifrån fyra kategorier:
Generellt ordförråd, Vardag, Skola och Arbete.
När du skapar egna teman kommer de att finnas under kategorin Mina egna teman.
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Med knappen Kategorier kan du välja ut de kategorier som användaren har nytta av
och välja bort de som inte passar användarens behov. När du väljer att ett upplägg
ska använda Teman kommer de teman som finns i de valda kategorierna att visas i
en lista att välja ifrån.
Som standard är Generellt ordförråd och Vardag de aktiva kategorierna.
Återställ till standard
När du trycker på knappen Återställ till standard kommer alla inställningar för
Teman att gå tillbaka till standard, även valet av Favoriter och Kategorier.
Standardinställningarna i Inställningsmenyn är att Lägg till en cell som länkar till
teman är aktiverad. Övriga val i inställningsmenyn är inaktiverade som standard.

Skapa egna teman
Även om det finns många färdiga teman kan du också skapa dina egna.
Om Widgit Go används som personligt hjälpmedel så kan det exempelvis vara
mycket användbart att ha ett tema med personligt innehåll – temat Om mig. Ett
sådant tema kan vara ett bra komplement till många upplägg.
Temat Om mig skulle kunna innehålla personer, intressen och kommunikation mm.
Se exemplet här:
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Gör så här för att skapa ett nytt tema:
I det gröna redigeringsläget trycker du på ”Nytt” och väljer sedan hur startikonen ska
se ut precis som när du skapar upplägg för den blå hyllan (se sida 18 i
Användarhandboken för Widgit Go).

Det nya temat lägger sig först på den gröna hyllan. Tryck på ”klar” och tryck sedan
på startikonen för att öppna temat. Inne i temat trycker du på ”edit” för att börja
redigera det. När du vill fylla på innehåll i någon av de andra tavlorna som ingår i
temat trycker du först på ”klar” för att lämna redigeringsläget och sedan på cellen
som länkar till tavlan du vill redigera (fraser, eller nästa sida med ord).

Ditt nya tema kommer att ha samma uppbyggnad som alla färdiga teman har.
Layouten på tematavlan går inte att ändra på. Du kan lägga in det innehåll du vill ha i
cellerna men alltså inte ändra formen på tavlan. Du kan inte heller byta
bakgrundsfärg i tematavlan, den är alltid grå.
Om du gjort inställningen att du använder stora celler i Teman kommer ditt nya tema
att använda den layouten istället.
Teman du själv skapat kommer automatiskt att hamna i kategorin Mina egna teman.

Exportera och importera teman
Du kan exportera och importera teman till och från din molntjänst på samma sätt
som du gör för upplägg. När du importerar ett upplägg kommer det att hamna på den
blå hyllan och när du importerar ett tema hamnar det på den gröna hyllan.
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