
På det egyptiska museet i
Turin, Italien, har man nu
börjat med teckenspråks-
guidning via google- 
glasögon

I det första stadiet, som har på-
gått sedan slutet av 2013, kan
man få teckenspråklig informa-
tion direkt i glasögonen endast
vid museets praktföremål, en
staty av farao Ramses II. Men
fler föremål kommer att läggas
till allt eftersom projektet utvär-
deras.

Planer finns att hela museet ska
kunna visas på teckenspråk, när
renovationen är klar 2015. Fors-
karlaget bakom projektet, lett
av Professor Paolo Prinetto,
hoppas att det ska leda till ett
större användningsområde för
döva i andra sammanhang
också. Regionen Piedemont,
som sponsrar stora delar av
projektet, jobbar samtidigt med
en applikation som ska kunna
översätta talat språk till tecken-
språk direkt i glasögonen. Ett
första test kommer inom kort
att göras på järnvägsstationen
Porta Nuova i Turin, där sta-
tionsutrop ska översättas till
teckenspråk direkt i googleglas-
ögonen. 

I USA jobbar tekn.dr. Kim Xu
med en annan applikation till
googleglasögon, som ska hjälpa
föräldrar till döva och hörsels-
kadade barn att lära sig ameri-
kanskt teckenspråk för att

lättare kunna kommunicera
med sina barn. 
Xu säger själv, på sin hemsida,
att 90 % av alla döva och hör-
selskadade barn föds till hö-
rande föräldrar, och att det då
är mindre sannolikt att de expo-
neras för teckenspråk innan
skolan börjar. 

– Den här bristen på språk, kan
leda till allvarliga konsekvenser
resten av livet. 

Applikationen kommer att
bestå av tre delar, express, alert
och practice, som hjälper med
olika delar av teckenspråksin-
lärning för hörande. Alert och
practice är till för att föräld-
rarna ska kunna öva sig på tec-
kenspråk, och är utformade
som läxförhör, medan express-
delen är utformad så att använ-
daren ska kunna söka efter ett
ord, antingen genom att säga
det, eller genom att skriva in
det, och sedan få upp en video
där man kan se hur ordet, eller
meningen tecknas.

Än så länge finns bara övnings-
delen tillgänglig, men Xu hop-
pas att sökfunktionen ska bli
färdig inom en inte allt för av-
lägsen framtid. Det är också
tänkt att applikationen ska
komma till androidenheter. 
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Under våren och hösten
kommer Stockholms
stadsteater att spela tex-
tade teaterföreställningar,
bland annat MacBeth,
Candida, Djungelboken
och Sweeny Todd.
För mer information, besök
stadsteaterns hemsida. 

I sista minuten
Tor 24/4 13:30
Tor 15/5 13:30
From Sammy with love   
Fre 16/5 13:00           
Ons 4/6 19:00
Sweeney Todd
Tor 30/1  19:30
Tis 11/2 19:00
Lör 22/2 19:30
Macbeth
Ons 12/2 19:00
Lör 22/2 13:00
Sön 9/3 19:00
Jag ringer mina bröder
Ons 29/1 19:30 
Mig äger ingen
Sön 9/3 13:00
Sön 6/4 13:00
Tor 24/4 19:00
Sön 4/5 19:00
Candida
Sön 23/2 17:00 
Ons 12/3 18:00      
Tis 25/3 19:00         
V.D.
Tor 13/3 19:00         
Ons 26/3 19:00         
Tor 16/4 19:00        
Djungelboken
Fre 4/4 19:00
Ons 23/4 19:00
Sön 4/5 13:00
Chicago
Sön 5/10 19:00

Ons 15/10-
19:00

Sön 26/10-
19:00

Tor 6/11-
19:00
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