
Mine tegn 

Kort informasjon: 
Minetegn er en app der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan spille inn dine egne tegn, hente tegn fra 
Norsk tegnordbok og linke til video på YouTube. Du kan dele tegnene dine med andre – familie, venner, naboer, 
barnehage og skole ved å gi dem tilgang som gjest. De kan da bare se tegnene dine og ikke endre eller redigere.  
Du kan også få tilgang til kontoen din fra PC/Mac ved å logge inn på www.minetegn.no  
 
Først må du opprette en brukerkonto. 
Så kan nå logge inn som “Bruker” eller som “Gjest”. 
 
Bruker 
Bruker har fulle rettigheter til kontoen – også til sletting. 
 
Gjest 
Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. 
 
Glemt passord 
Hvis du har glemt passordet kan du få tilsendt nytt passord på e-post. 
 
Hjelp 
Klikk på infosymbolet for mer hjelp. 
Send epost til post@minetegn.no hvis du har spørsmål eller kommentarer.   
 
 
 
 
 

                      
 
  

http://www.minetegn.no/


Ny bruker 

 

Når du klikker «Register deg» får du dette skjermbildet: 

   

Du må fylle ut alle feltene.  

• Brukernavn kan du velge fritt – prøv gjerne med fornavnet ditt.  
• Husk å notere passordene – du kan sende brukernavn og gjestepassord til de som skal kunne se tegnene 

dine. Ikke send ditt eget passord (brukerpassord) – da kan andre endre og slette tegnene dine. 
• Brukerpassord og gjestepassord kan ikke være like. Minimum 5 tegn for brukerpassord og minimum 3 tegn 

for gjestepassord.  
• Brukernavn og epost-adresse er spesielt viktig å huske – hvis du glemmer passordet kan du få tilsendt nytt 

passord på epost hvis du husker disse to tingene. 
• Klikk «Registrer» og du kan nå logge inn på din nye konto på MineTegn.  



Hjemskjermen 

Første gang du logger inn som bruker får du dette skjermbildet: 

 

Du får her se ordlisten din (første gang du logger inn vil ordlisten være tom).  

Hvis du er logget inn som gjest vil du ikke se plusstegnet og tannhjulet på undermenyen.  

Opprette tegn 

For å legge inn tegn i ordlisten din må du velge plusstegnet (+). 

 

 

  



Opprette tegn fra Norsk tegnordbok 

Når du klikker «Fra tegnordbok» får du se dette skjermbildet: 

 

Her kan du hente tegn fra norsk tegnordbok inn i din ordliste. Du kan søke etter tegn eller bla i ordlisten for Norsk 
tegnordbok. Når du har klikket på et ord får du se videoen: 

 

Du kan klikke på stjernen i videovinduet slik at den blir gul. Da er tegnet lagt inn i din ordliste.  

 



 

Hvis du klikker en gang til på stjernen blir den grå igjen og tegnet forsvinner fra din ordliste. 

Klikk på «hamburgermenyen» øverst til venstre for å gå tilbake til Norsk tegnordbok. 

Nå kan du opprette flere tegn fra Norsk tegnordbok eller klikke «huset» for å gå til hjemskjermen med ordlisten din. 

 

Klikk på et ord i ordlisten for å se tegnet. 



 

Her kan du se tegnet og redigere informasjon om tegnet med de oransje symbolene nederst: 

• Klikk blyanten for å endre navnet på tegnet (ordet som vises i ordlisten) 
• Klikk kommentarsymbolet for å legge til en egen kommentar (som vil vises under videovinduet) 
• Klikk gruppesymbolet for å legge tegnet til en gruppe (du må først ha opprettet minst en gruppe) 
• Klikk søppelkassen hvis du vil slette tegnet (ingen fare med å slette tegn som du har hentet fra Norsk teg-

nordbok – de kan du opprette på nytt, men hvis du sletter egne opptak kan du ikke få dem tilbake). 

 

Her kan du redigere ordet i ordlisten.  

Tips:  
Hvis du bruker flere skriftspråk, kan du f.eks. endre ordet «hus» til «house» eller evt. «house – hus» på ordlisten.  



 

Hvis du legger inn kommentar vil teksten komme under videovinduet. 

 

Video opptak 

 

Hvis du vil spille inn egne tegn med mobilkameraet klikker du på «Video opptak». 



 

Skriv først inn navnet på tegnet (ordet som skal stå i ordlisten din) og klikk OK. 

 

Du får nå opp bildet fra selfie-kameraet (klikk det lille hvite kamerasymbolet hvis du vil bytte til frontkameraet). 

Klikk det røde kamerasymbolet når du er klar til opptak.  

Det kommer opp «Gjør deg klar» på skjermen og det telles ned fra 5 til 1. Når det står «Start» begynner opptaket, og 
det telles opp igjen fra 1 til 5. Opptaket stopper da automatisk, men du kan stoppe opptaket manuelt ved å klikke på 
kamerasymbolet.  

 



  

Du kan se opptaket ditt ved å klikke på avspillingssymbolet (til venstre). 

Hvis du er fornøyd kan du overføre tegnet ditt ved å klikke på den grønne skyen (i midten). 

Hvis du er misfornøyd og vil ta opptaket om igjen klikker du filmrullen med rødt kryss (til høyre). 

Hvis opptaket av tegnet var greit men du vil redigere bort litt på begynnelsen eller slutten kan du dra i de gule 
«håndtakene» under videovinduet. 

  

Klikk på videovinduet hvis du vil se resultatet av redigeringen. 

Når du er fornøyd klikker du filmrullen med saks (til venstre). 



  

Hvis du er fornøyd med redigeringen kan du overføre tegnet ditt ved å klikke på den grønne skyen (i midten). 

Du kommer nå tilbake til ordlisten din og kan teste tegnet ditt, legge inn kommentarer og tilordne grupper. 

 

YouTube video 

 

Hvis du vil vise video fra YouTube fra ordlisten din klikker du på «YouTube video». 

Dette kan være aktuelt dersom du har tatt egne opptak på YouTube-kanalen din eller du vil bruke andre videoer fra 
YouTube i ordlisten din.  

Da unngår du begrensningen på 5 sekund video som er lagt på egne opptak med mobilkameraet. 



 

Skriv først inn det ordet du vil ha i ordlisten din. 

Hvis du kjenner YouTube-linken kan du skrive den inn manuelt (eller lime den inn hvis du har kopiert den fra en an-
nen app). Klikk OK hvis du har gjort dette. 

Ellers kan du klikke den røde knappen «Gå til YouTube» for å søke opp video-linken. 

 

Du kan søke opp video i søkefeltet. 



 

Når du har funnet videoen du vil ha klikker du på pilen til venstre for flagget. 

  

Hold fingeren på linken og klikk «Kopier». 

Klikk på pilen helt øverst til venstre for å gå tilbake til Minetegn. 

 



 

Linken er nå kopiert inn i riktig felt og du kan klikke OK. 

 

Nå er det nye tegnet fra YouTube synlig i ordlisten din. 

  



Gruppeliste 

Hvis du oppretter grupper, kan du få sortert tegnene dine i ulike kategorier.  

Når du klikker på gruppesymbolet nederst (mellom plusstegnet og tannhjulet) får du se liste over gruppene dine, og 
du kan velge å se tegnene i en enkelt gruppe ved å klikke på gruppenavnet. 

  

Hvis du vil opprette nye grupper eller redigere gruppenavn klikker du på «blyantsymbolet» øverst til høyre.

  

Klikk «gruppe med +» øverst til venstre for å lage en ny gruppe. 

Skriv inn navnet på den nye gruppen og klikk OK. 

Du kan bruke gruppene fra tegnordbok, eller lage dine egne (for eksempel «familien min», «mat», «mine egne 
tegn», «Kurs 1», «Nye tegn» osv).  



Når du vil legge et tegn i en eller flere grupper klikker du først hjemsymbolet («huset»), og velger riktig tegn.  

Klikk det oransje gruppesymbolet nederst (til venstre for søppelkassen). Da får du opp gruppelisten din og kan velge 
hvilke grupper dette tegnet skal legges i (maks tre grupper). 

 

Når du nå velger en spesiell gruppe, ser du bare tegnene i denne gruppen. 

På øverste del av skjermen kan du se om du er på tegnlisten din eller om du bare ser tegnene i en spesiell gruppe:

 

  



Innstillinger 

Du kan endre passord hvis du klikker «tannhjulet» nederst til høyre. 

 

Hvis du vil slette kontoen må du logge inn på webversjonen på www.minetegn.no  

http://www.minetegn.no/
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