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Introduksjon til ALL

Viktigheten av leseferdighet
Det er umulig å overvurdere viktigheten av leseferdigheter i dagens samfunn. De som er lesekyndige drar nytte av økt tilgang til utdanning, sysselsetting, sosial samhandling, mainstream-teknologi, og et vidt spekter av informasjonsressurser.
De som ikke er lesekyndige står i fare for å få vesentlig reduserte utdannings-, yrkes- og sosiale muligheter; de møter ofte
sosiale forutinntakelser, lave forventninger og negative fordommer av deres kompetanse.
Leseferdighet og komplekse kommunikasjonsbehov
Historisk sett har millioner av mennesker med spesielle behov blitt fratatt muligheten til å lære å lese og skrive på grunn av
lave forventninger og på grunn av mangel på effektiv leseopplæring. Individer med komplekse kommunikasjonsbehov - de
med autismespekterforstyrrelser, cerebral parese, Downs syndrom, og andre funksjonshemminger - har i mindre grad fått
tilgang til leseundervisning. En av faktorene som har bidratt mest til dette har vært mangelen på evidensbaserte metoder
for leseopplæring som er tilpasset for å støtte deltakelsen til personer med komplekse kommunikasjonsbehov. Leseprogrammet Accessible Literacy Learning (ALL) er designet for å imøtekomme behovet for effektiv forskningsbasert leseundervisning som er tilpasset for å møte behovene til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov.
Evidensbaserte metoder
Lesing er avgjørende for alle elevers suksess. Leseprogrammet ALL, utviklet av forskerne Janice Light og David
McNaughton fra Pennsylvania State University, er et unikt program designet for å lære leseegenskaper til elever med en
rekke funksjonshemminger, inkludert autismespekterforstyrrelser, cerebral parese, Downs syndrom og utviklingsdyspraksi.
ALL er en evidensbasert tilnærming som har vist seg å være svært effektiv til å hjelpe elever med funksjonshemminger å
lære å lese grunnleggende ord og setninger. ALL er spesielt designet for å møte behovene til mennesker som trenger
ASK, i tillegg til mennesker med komplekse kommunikasjons- og fysiske tilgangsutfordringer.
Forskningsdokumenterte resultater
Leseprogrammet ALL er basert på anbefalingene fra National Reading Panel (NRP), som sier at leseferdigheter bør undervises ved bruk av prinsippene for effektiv instruksjon - som kombinerer direkte instruksjon med praksis der eleven får
opplæring i en meningsfull kontekst med motiverende lese- og skriveaktiviteter. Dette programmer følger disse anbefalingene ved å gi nedenfra-og-opp-instruksjon og bygge komponentferdigheter (fonologisk bevissthet, bokstav-lyd-korrespondanse) i tillegg til ovenfra-og-ned-instruksjon fokusert på meningsfulle leseopplevelser og leseaktiviteter basert på elevens
interesser. Effektiviteten av ALL-leseprogrammet ble evaluert ved hjelp av den trykte originalversjonen av ALL-programmet, gjennom 5-årig forskningsstøtte som involverte et bredt spekter av deltakere med komplekse kommunikasjonsbehov,
inkludert elever med autismespekterforstyrrelser, cerebral parese, Downs syndrom, utviklingsdyspraksi og flere funksjonshemninger. Som et resultat av leseferdighetsveiledningen oppnådde alle deltakerne konvensjonelle leseferdigheter. ALLprogrammet er designet for å følge de samme standardene og metodene som ble utprøvd i den originale versjonen, med
et tillegg av innebygde instruksjoner, fremdriftssporing og større tilgjengelighet.
Se Tillegg A Referanseliste for forskningssitater.
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2
2.1

Leseferdighetsveiledning med ALL
Hvilke forutsetninger må eleven ha for å bruke ALL?

Elever har mest nytte av dette programmet hvis de har følgende ferdigheter:
●
●
●
●
●
●

Forståelse av grunnleggende spørsmål og instruksjoner
Forståelse av enkle samtaler om hendelser og umiddelbare omgivelser.
Kan gjenkjenne bilder og/eller strektegninger.
Kommuniserer ved bruk av signaler, strektegninger eller andre grafiske symboler.
Viser interesse for bøker, bokstaver og/eller tastaturet, men uten evner til å lese enkle bøker og tekster.
Har en pålitelig måte å indikere svar på (f.eks. direkte valg eller peking med finger eler neve, valg med en hode/
kinnpeker, øyesporing eller skanning med bryter).
Du vil kanskje bruke 8 ALL-sjekkliste for å avgjøre om eleven er klar for bruk av ALL.

Mennesker som ikke har nødvendige ferdigheter kan delta i og nyte et utvalg aktiviteter for å støtte utviklingen av fremvoksende leseferdigheter. De vil ha nytte av foreldre eller foreldre som leser interessante bøker og gir dem muligheter til å
kommunisere noe om disse bøkene.
Grunnleggende veiledningsprosedyrer som er beskrevet i dette programmet tar utgangspunkt i at elevens syn og
hørsel er funksjonelle, enten med eller uten korreksjon.

2.2

Hvor mye tid er nødvendig for leseferdighetsveiledning?

Barn i utvikling bruker vanligvis mye tid på skolen til å lære å lese og skrive. Dagens beste praksiser anbefaler faktisk at alle elever i 1-3. klasse får minst 90 minutter veiledning i leseferdigheter per dag, og at elever som er “i faresonen” skal få
40-60 minutter i tillegg, som utgjør totalt 130-150 minutter veiledning per dag. Mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov kan trenge ytterligere tid til veiledning fordi de ofte kommuniserer langsommere enn gjennomsnittlige
jevnaldrede.
Selv om det er best at elever har betydelig tid viet til leseveiledning, er det ikke alltid mulig, gitt andre behov og prioriteringer. Likevel er det svært passende å starte leseveiledning så snart elevens tidsplan tillater det (med kunnskap om at leseferdigheter kan læres i noe langsommere tempo). To deltakere i undersøkelsen viste betydelige fremskritt når veiledning
var planlagt bare 1-2 ganger i uken i 30-60 minutter.

2.3

Viktigheten av lesing for elever med komplekse
kommunikasjonsbehov

Det endelige målet med leseveiledning er at elever skal tilegne seg ferdighetene til å lese et bredt utvalg av tekster selvstendig, forstå disse tekstene, og å nyte en rekke leseaktiviteter. For å hjelpe elever å utvikle ferdighetene som kreves for
å forstå og diskutere tekster, er det viktig å lese til dem regelmessig og gi muligheter til å diskutere tekstene. Å lese historier og andre skrevne tekster til elever er en effektiv måte for dem å:
●
●
●
●
●

Se at lesing er interessant og morsomt.
Bygge motivasjon til å lære og lese.
Utvikle forståelsesferdigheter.
Lære å diskutere tekster og relatere dem til sine egne tidligere opplevelser og erfaringer.
Lære mer avanserte språkferdigheter, inkludert nye ord, nye setningstyper og nye sjangere (f.eks. fortellinger eller
historier, overbevisende argumenter, beskrivende essay).

Foreløpig har få eksperimentelle studier undersøkt effekter av lesing på språket og leseferdighetsutviklingen av elever
med komplekse kommunikasjonsbehov. Mange studier tyder imidlertid på at å lese historier til barn under utvikling har
mange positive fordeler. Det er god grunn til å tro at elever med komplekse kommunikasjonsbehov vil ha samme fordeler
hvis foreldre og lærere leser form dem regelmessig og støtter deres deltakelse i historielesing.

Accessible Literacy Learning (ALL) Brukerhåndbok v.1.4 - nb-NO

2 Leseferdighetsveiledning med ALL

7

Når foreldre og lærere leser historier til elever, introduserer de dem for vokabularet, setningsstrukturene og de fortellende
strukturene som blir brukt i bøker. Dette hjelper elevene å bygge nye språkferdigheter og forberede seg for mer avanserte
leseerfaringer når de kan lese tekster på egen hånd. Erfaringer med historielesing introduserer også elevene til den typen
reflekterende tenkning som kreves i de fleste pedagogiske aktiviteter generelt og i å lese bøker spesifikt (f.eks. Hva tror du
skjer nå? Hvorfor det?).
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3

Å komme i gang

Når du starter ALL-programmet for første gang vil du se Velkommen til ALL-skjermen. Her kan du se en introduksjonsvideo, legge til en ny elev eller gjenopprette en elev.

Figur 3.1 Velkommen til ALL

3.1

Se videoen

Bli kjent med ALL-programmet ved å se en kort introduksjonsvideo. Denne videoen vil gi deg en oversikt over programmet
og viser deg hvordan du best bruker programmet for å hjelpe elever å lære.

3.2

Legg til ny elev

Hver elev som bruker ALL-programmet må ha sin egen profil. Dette gjør det mulig for hver elev å ha et tilpasset pensum,
innstillinger og fremdriftssporing.
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1.

Velg legge til ny elev . Meldingsvinduet for å legge til elev åpnes.

2.

Skriv inn for- og etternavnet til eleven.

3.
4.

Velg
kalenderen for å legge inn elevens fødselsdato.
Velg måneden, året og deretter dagen. Trykk OK for å lagre.

5.

Hvis ønskelig kan du velge
-knappen for å legge inn et bilde for eleven. Velg et bilde som er lagret på enheten
din eller ta et bilde hvis enheten har et innebygd kamera.
Velg OK for å lagre din nye elev.

6.

Etter at du har lagt til eleven vil du se elevmodus-hjemskjermen for den eleven (se avsnitt 4.1 Elevmodus-hjemskjerm). Fra
denne skjermen kan du starte alle ALL-økter eller åpne biblioteket for å lese en bok (se avsnitt 4.1.2 Bibliotek).

3.3

Gjenopprett en elev

Hvis du har en sikkerhetskopi av en elev lagret lokalt på din myTobiiDynavox-konto, kan du gjenopprette eleven og elevens
informasjon på enheten din.
Gjenopprett fra myTobiiDynavox
Du må være koblet til internett for å gjenopprette fra myTobiiDynavox

10
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1.

Velg gjenopprett elev. Meldingsvinduet for å gjenopprette en elev åpnes.

2.

Velg myTobiiDynavox.
Hvis du ikke allerede er innlogget, blir du bedt om å skrive inn myTobiiDynavox-detaljene dine.

3.

Velg elevens sikkerhetskopi fra listen, og velg OK.

4.
5.

Et Laster ned elev-fremdriftsvindu vil åpnes. Når nedlastingen er fullført vil meldingsvinduet for Velg elev åpnes.
Velg eleven du vil skal være aktiv for øyeblikket, og trykk deretter OK.
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Gjenopprett fra en lokal fil.
1.

Velg gjenopprett elev. Meldingsvinduet for å gjenopprette en elev åpnes.

2.
3.

Velg Lokal fil.
Velg pil opp for å få tilgang til samtlige mapper og navigere til katalogen som inneholder sikkerhetskopien. Velg ønsket sikkerhetskopi [filename].auf
Trykk på den grønne Velg-knappen. Meldingsvinduet for å velge en elev vil åpnes.
Velg eleven du vil skal være aktiv for øyeblikket, og trykk deretter OK.

4.
5.
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Elevmodus

4.1

Elevmodus-hjemskjerm

1.

Gå til Lærermodus - Velg for å gå inn i lærermodus (se 5 Lærermodus).

2.

Start/Fortsett økt-knappen - Velg for å starte en ALL-økt. Hvis den forrige økten ikke ble fullført, vil økten fortsette
der du avsluttet.

3.

Bibliotekknappen - Åpner biblioteket, hvor eleven kan velge en bok å lese (se 4.1.2 Bibliotek).

4.
Neste/Pågår - Viser ferdigheten eleven skal jobbe med i neste økt. Velg
annen ferdighet.

-knappen for å overstyre og velge en

5.
Modus - Viser nåværende modus. Velg

-knappen for å endre modus. (Se 4.1.1 Moduser).

6.

Avslutt økt-knappen - Avbryter nåværende økt slik at eleven kan starte en ny økt. Dataene fra avbrutte økter lagres
ikke. Denne knappen kommer bare til syne når en økt pågår.

7.

Tilegnede ferdighetsmerker - Eleven får et merke for hver tilegnet ferdighet. Merkene kommer automatisk til syne
når eleven gjennomfører en ferdighet eller når læreren markerer en ferdighet som tilegnet. (Se 4.1.3 Tilegnede
ferdighetsmerker).

4.1.1

Moduser

Modusene i ALL er skreddersydd for ulike typer brukere: Lærerassistert, for situasjoner eller mennesker som krever at læreren eller omsorgspersonen gir instruksjoner, Full instruksjon, full programvarestøtte for elever på egen hånd, og Kun
målord, for elever som kan jobbe selvstendig med mindre programvarestøtte.
Lærerassistert modus
●

Denne modusen lar en lærer gi noen eller alle instruksjonene til eleven. Målord, instruksjoner og tilbakemelding gis
av læreren og/eller av ALL. ALL samler data automatisk.

Full instruksjon
●

Denne modusen lar eleven selv utføre aktivitetene i ALL. Programmet navngir målordene, oppfordrer eleven og gir
instruksjoner mens den samler data automatisk.
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Kun målord
●

Denne modusen lar eleven trene selvstendig på ferdigheter i ALL. Programmet navngir målord og instruerer eleven. Kun målord-modus er standarden.

Øving
●

4.1.2

Denne innstillingen lar eleven trene på ferdigheter i hvilken som helst modus uten samling av data.

Bibliotek

Biblioteket inneholder systembøker og tilpassede bøker som instruktøren har laget eller importert og tildelt eleven. Når eleven har tilegnet seg de nødvendige ferdighetene for å lese en bestemt systembok, vil et
ver kan lese hvilken som helst bok i biblioteket, med eller uten et ikon.
1.
2.

-ikon vises på forsiden. Ele-

Velg Bibliotekknappen.
Velg en bok og les den.

Læreren kan lage tilpassede bøker og redigere elevens bibliotek i bokområdet for Lærermodus (se avsnitt 5.5 Bøker).
Å lese bibliotekbøker og gjennomføre aktivitetene i bøkene vil registreres i elevens KVK-ordavkoding og Høyinteresseord-ferdigheter, avhengig av hvilken bok det er.

4.1.3

Tilegnede ferdighetsmerker

Figur 4.1 Tilegnet ferdighetsmerke - Lydsyntese
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Eleven får et merke, som blir synlig på hjemskjermen, for hver tilegnet ferdighet i ALL-programmet. Velg et merke for å vise
eller skrive ut ferdighetsbeviset.

Figur 4.2 Tilegnet ferdighetsbevis
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4.2

Øktskjermen

1. Tilbakeknappen - Gå tilbake til elevens hjemskjerm.
2. Gjenta instruksjon-knappen - Gjentar meldingen for gjeldende spørsmål.
3. Pause/Gjenoppta-knappen - Velg denne knappen for å sette økten på pause. Velg igjen for å gjenoppta økten. Det
siste lydsignalet gitt av ALL spilles av på nytt når økten fortsetter.
4. Hjelp-knappen - Åpner en hjelpetekst som er relevant til øktskjermen.
5. Fest alternativer-meny - Fester alternativer-menyen så den forblir utvidet.
6. Overstyringsknapp - Hvis eleven velger et feil svar eller ikke svarer, kan læreren velge overstyringsknappen for å gi
rett poengsum på spørsmålet.
7. Neste-knappen - Velg for å fortsette til neste aktivitet. Neste-knappen kommer bare til syne i lærerassistert modus
og etter at et svar har blitt angitt på siden.
8. Svarnøkkelen - Indikerer det riktige svaret. Svarnøkkelen kommer bare til syne i lærerassistert modus.
9. Fremdriftslinjen (vises når spillmodus er aktivert) - Viser elevens fremdrift gjennom følgende økt. Når spillmodus ikke
er aktivert, er fremdriftslinjen en enkel og monoton linje.
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5

Lærermodus

5.1

Ferdighetsoversikt

Seksjonen for ferdighetsoversikt sporer elevens fremdrift gjennom ALL-pensumet og tilbyr læreren oversikt og kontroll over
individuelle ferdigheter.

Figur 5.1 Lærermodus - Ferdighetsoversikt

5.1.1

Ferdigheter og nivåer

Elever jobber med ALL-programmet i nivåer. Elev-ikonet indikerer nivået eleven jobber med for øyeblikket. Når en elev har
mestret alle ferdighetene i nivå 1, går eleven videre til ferdighetene i nivå 2. Ordbilder av interesse og delte leseferdigheter
er tilgjengelig gjennom alle de tre nivåene.
Velg en ferdighetsblokk for å få en beskrivelse av ferdigheten og eventuelle lærerkontrollerte alternativer knyttet til den
ferdigheten.

5.1.1.1

Nivå 1

Lydsyntese
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på å bygge ord ved å blande bokstavlyder. Ferdigheten regnes som tilegnet
når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad.

Bokstav-lyd-korrespondanse 1
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på evnen til å assosiere bokstavene s, i, l, o, r, e, m og a med lydene de representerer. Hver bokstav i denne aktiviteten vil regnes som tilegnet når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad. Hele ferdigheten vil bli regnet som tilegnet når alle bokstavene i denne ferdighetsseksjonen er
gjennomgått.
Bokstavene q, w, x og z er ikke inkludert i bokstav-lyd-korrespondansen.
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5.1.1.2

Nivå 2

Fonemsegmentering
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på evnen til å bryte ned ord til enkeltlyder. Ferdigheten regnes som tilegnet
når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad.

Bokstav-lyd-korrespondanse 2
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på evnen til å assosiere bokstavene c, d, u, s, g, g, i, f, b, l, e, r, w og k med lydene de representerer. Hver bokstav i denne aktiviteten vil regnes som tilegnet når eleven har rett på minst 8 av 10
mål to økter på rad. Hele ferdigheten vil bli regnet som tilegnet når alle bokstavene i denne ferdighetsseksjonen er
gjennomgått.
Bokstavene q, w, x og z er ikke inkludert i bokstav-lyd-korrespondansen.

KVK-ordavkoding
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på evnen til å gjenkjenne bokstaver i konsonant-vokal-konsonant (KVK)-ord
(f.eks. bil, hus), assosiere dem med riktige lyder og sette dem sammen for å bestemme ordet og dets betydning.
Ferdigheten regnes som tilegnet når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad.

5.1.1.3

Nivå 3

Bokstav-lyd-korrespondanse 3
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på evnen til å assosiere bokstavene c, j og y med lydene de representerer.
Hver bokstav i denne aktiviteten vil regnes som tilegnet når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad. Hele ferdigheten vil bli regnet som tilegnet når alle bokstavene i denne ferdighetsseksjonen er gjennomgått. Bokstaver
som tidligere er tilegnet vil fortsette å dukke opp i økter regelmessig for å sikre at mønstermatching ikke skjer.
Bokstavene q, w, x og z er ikke inkludert i bokstav-lyd-korrespondansen.

Avansert ordavkoding
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på evnen til å gjenkjenne konsonanter og vokaler i KKVK- (f.eks. brød, blad)
og KVKK-ord (fisk, melk), assosiere dem med riktige lyder og sette dem sammen for å bestemme ordet og dets betydning. Ferdigheten regnes som tilegnet når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad.

Uregelmessige ordbilder
●

Denne ferdighetsseksjonen fokuserer på ord som ikke er lydrette, som må læres (f.eks. regn, hver, komme). Hvert
ord i denne aktiviteten vil regnes som tilegnet når eleven har rett på minst 8 av 10 mål to økter på rad. Hele ferdigheten er tilegnet når alle ordene i denne ferdighetsseksjonen er gjennomgått.

5.1.1.4

Ordbilder av høy interesse

Denne ferdigheten fokuserer på ord som ikke er lydrette, som må læres og som er av høy interesse eller er motiverende
for eleven (f.eks. menneskers navn, steder, leketøy eller aktiviteter). Denne aktiviteten vil kun være tilgjengelig dersom læreren har lagt til interesseord for eleven (se 5.4 Ord). Individuelle ordbilder av interesse tilegnes når eleven har rett på
minst 8 av 10 mål to økter på rad. Denne interesse-ferdigheten regnes som tilegnet når eleven har mestret alle ordene
som læreren har lagt til. Når læreren legger til nye ord vil ordbilder av interesse-ferdigheten gå tilbake til ikke tilegnet.

5.1.1.5

Delt lesing

Delt lesing fokuserer på å benytte tilegnede ferdigheter, og ferdigheter under utvikling til meningsfylte lesemuligheter. Delt
lesing kan ikke tilegnes; data fra bøker eleven leser kan imidlertid brukes mot tilegnelse av ordavkoding og ordbilderaktiviteter.
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5.1.2

Ferdighetstilegning

Elever tilegner seg en ferdighet ved å score 80% eller høyere i en økt på ferdigheten to ganger på rad. Hvis en instruktør
vil overstyre tilegnelse-gjennom-økter-funksjonen, kan Sett som tilegnet-knappen på Ferdighetsoversikten brukes for å
sette ferdigheten som tilegnet umiddelbart. Tilegnede ferdigheter vil ikke lenger komme til syne i elevens økt (de vil være
synlige i gjennomgang av øktene), så det er et nyttig verktøy hvis eleven sitter fast på en ferdighet og instruktøren vil at eleven skal gå videre til resten av aktivitetene i ALL-programmet. Hvis ferdigheten allerede er tilegnet, vil Tilbakestill-knappen komme til syne. Denne knappen tilbakestiller ferdigheten til ikke tilegnet og gjeninnfører ferdigheten til elevens økter.
Å tilbakestille en ferdighet som ikke tilegnet er nyttig hvis eleven har hatt en pause fra ALL-programmet og glemt en ferdighet han/hun hadde mestret tidligere.
I ferdighetsseksjonen bokstav-lyd-korrespondanse kan læreren ønske å bruke Vis bokstaver-knappen for å vise de individuelle bokstavene, se hvor godt eleven gjør det på hver bokstav, og sette enkelte bokstaver som tilegnet eller ikke tilegnet.

Figur 5.2 Ferdighetsoversikt - Vis bokstaver
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5.2

Elevadministrering

Elevmenyen finner du øverst i høyre hjørne av Lærermodus-skjermen. Velg den hvite trekanten for å utvide eller legge ned
elevmenyen.

Figur 5.3 Elevmeny - Utvidet

5.2.1

Rediger profil

5.2.1.1

Spillmodus

Spillmodus legger til en temainspirert fremdriftslinje, belønningsanimasjoner og lyder på øktskjermen. Belønningsanimasjonene og lydene spilles av når eleven svarer rett på spørsmålene. Kryss av i Spillmodus-boksen for å aktivere dette.
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Når spillmodus er deaktivert, er det ingen belønningsanimasjoner eller lyder under økten og fremdriftslinjen er monoton.

Spillmodus deaktivert
Spillmodus aktivert

5.2.1.2

Bildepreferanser

Innstillingene for bildepreferanser bestemmer hvilke bilder (PCS-symboler eller bilder) eleven vil se i ALL-øktene sine.

Figur 5.4 Rediger profil - Bildepreferansemeny
1.
2.

I lærermodus, velg elevmeny og deretter Rediger profil.
Bruk menyen for bildepreferanser for å velge bilder eller symboler.
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Bildeinnstillingene vil bruke fotografier i ALL-programmet
der det er mulig. Du kan også laste opp bilder (f.eks. et bilde av en elevs katt for ordet “katt”) i Ordseksjonen (se 5.4
Ord).

5.2.1.3

Symbolbildepreferansene vil bruke PCS-symboler i ALLprogrammet der det er mulig.

Tilgangsmåter

Se avsnitt 6 Tilgangsmåter

5.2.1.4
1.
2.

Avanserte innstillinger - Stemme og tale

I lærermodus, velg elevmeny og deretter Rediger profil.
Velg Avanserte innstillinger. Meldingsvinduet for Avanserte innstillinger vil åpnes.

Figur 5.5 Meldingsvinduet for avanserte innstillinger
5.2.1.4.1

Stemme

Velg Stemme i nedtrekksmenyen for å bla gjennom de installerte stemmene på enheten og gjøre et valg.
Stemmeinstillingen påvirker bare bøkene. Det vil ikke endre på stemmen du hører under ALL-instruksjonene.

5.2.1.4.2

Tekst til tale-hastighet

Bruk glidebryteren for å justere talehastigheten. Talehastigheten økes ved å dra glidebryteren fra venstre til høyre.
Velg Forhåndsvis-knappen for å høre et eksemplar av stemmen med nåværende talehastighet.
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Tekst til tale-hastighet påvirker bare bøkene. Det påvirker ikke hastigheten på instruksjonene i øktene.

5.2.1.4.3

Responsforsinkelse

Responsforsinkelse angir tiden eleven har å svare på beskjeden etter instruksjonen før spørsmålet merkes som galt (ikke
besvart).
Bruk glidebryteren for å justere responsforsinkelsen. Responsforsinkelsen økes ved å dra glidebryteren fra venstre til
høyre.
Det kan være nyttig å øke responsforsinkelsen for elever som bruker en tilgangsmåte som krever mer tid for å
velge, som skanning.
5.2.1.4.4

Instruksjonsforsinkelse

Instruksjonsforsinkelse angir tiden mellom instruksjonene. Justér instruksjonsforsinkelse basert på tiden eleven trenger til
å prosessere instruksjonene.
Bruk glidebryteren for å justere responsforsinkelsen. Responsforsinkelsen økes ved å dra glidebryteren fra venstre til
høyre.

5.2.1.5

Slett elev
Sletting av en elev er en permanent handling med mindre du har en eksisterende sikkerhetskopi av elevprofilen
du senere kan bruke til gjenoppretting. Hvis du tror elevprofilen skal brukes senere, må du sikkerhetskopiere elevens profil før du sletter eleven. Se avsnitt 5.2.5 Sikkerhetskopier en elev.

Figur 5.6 Rediger profil - Slett elev
1.
2.

I lærermodus, velg elevmeny og deretter Rediger profil.
Velg Slett elev. Meldingsvinduet for slett elev åpnes.
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3.

Hvis du er sikker på at du ønsker å slette nåværende elev, velg Ja. Hvis du ikke vil slette nåværende elev, velg Nei
for å avbryte.
Etter at du har slettet nåværende elev, må du velge en annen elev til å være den aktive eleven i ALLprogrammet.

5.2.2

Endre elev

Endre hvilken elev som er aktiv i ALL-programmet.
1.
2.
3.

Velg elevmeny.
Velg Endre elev. Meldingsvinduet for å velge en elev vil åpnes.
Velg eleven du vil skal være aktiv, og trykk deretter OK.

Figur 5.7 Endre elev - Velg elev-meldingsvindu

5.2.3

Opprett ny elev

1.
2.
3.
4.
5.

Velg elevmeny i lærermodus.
Velg Opprett ny elev.
Skriv inn for- og etternavnet til eleven.
Velg kalenderen for å legge inn elevens fødselsdato.
Velg måneden, året og deretter dagen. Trykk OK for å lagre

6.

Hvis ønskelig kan du velge
-knappen for å legge inn et bilde for eleven. Velg et bilde som er lagret på enheten
din eller ta et bilde hvis enheten har et kamera.
Choose the course language.

7.

The ALL software interface language is determined by your operating system language. It is independent
of the course language setting.
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8.

I menyen for Bildepreferanse kan du velge om du vil at eleven skal se bilder eller PCS-symboler i aktivitetene og
bøkene sine.
9. I menyen for tilgangsmåte kan du velge en passende måte for eleven å gjøre valg i programmet. Se avsnitt 6
Tilgangsmåter.
10. Velg OK for å lagre din nye elev.

5.2.4

Gjenopprett en elev

Du kan gjenopprett en elev fra en sikkerhetskopi lagret på myTobiiDynavox eller din lokale enhet eller driver.
Gjenopprett fra myTobiiDynavox
Du må være koblet til internett for å gjenopprette fra myTobiiDynavox

1.
2.

Velg elevmeny i lærermodus.
Velg gjenopprett elev. Meldingsvindu for å gjenopprette en elev åpnes.

3.

Velg myTobiiDynavox.
Du kan bli bedt om å logge inn med dine myTobiiDynavox-detaljer hvis du ikke allerede er innlogget.

4.
5.
6.

Velg en sikkerhetskopi fra listen, og deretter OK.
Et Laster ned elev-fremdriftsvindu vil åpnes. Når nedlastingen er fullført vil meldingsvinduet for Velg elev åpnes.
Velg eleven du vil skal være aktiv for øyeblikket, og trykk deretter OK.

Gjenopprett fra en lokal fil.
1.

Velg elevmeny i lærermodus.
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2.

Velg gjenopprett elev. Meldingsvinduet for å gjenopprette en elev åpnes.

3.
4.

Velg Lokal fil.
Velg pil opp for å få tilgang til samtlige mapper og navigere til katalogen som inneholder sikkerhetskopien. Velg ønsket sikkerhetskopi [filename].auf
Trykk på den grønne Velg-knappen. Meldingsvinduet for å velge en elev vil åpnes.
Velg eleven du vil skal være aktiv for øyeblikket, og trykk deretter OK.

5.
6.

5.2.5

Sikkerhetskopier en elev

Du kan sikkerhetskopiere en elev, inkludert profilinstillinger, fremdriftsdata, bøker og ord til myTobiiDynavox eller til en fil
på enheten din eller en ekstern driver. Å sikkerhetskopiere gjør at du senere kan gjenopprette eleven eller flytte eleven og
elevens data til en annen enhet.

Figur 5.8 Rediger profil - Sikkerhetskopier elev
Sikkerhetskopier til myTobiiDynavox
Du må være koblet til internett for å sikkerhetskopiere fra myTobiiDynavox
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1.
2.

I lærermodus, velg elevmeny og deretter Rediger profil.
Velg Sikkerhetskopier elev. Meldingsvinduet for sikkerhetskopiering av elev åpnes.

3.

Velg myTobiiDynavox.
Du kan bli bedt om å logge inn med dine myTobiiDynavox-detaljer hvis du ikke allerede er innlogget.

4.

Et fremdriftsvindu vil åpne seg og indikere at sikkerhetskopien er underveis.
Når sikkerhetskopien er ferdig, vil meldingsvinduet for Sikkerhetskopiering av bruker fullført åpnes.

5.

Velg OK.

Sikkerhetskopier en lokal fil
1.
2.

I lærermodus, velg elevmeny og deretter Rediger profil.
Velg Sikkerhetskopier elev. Meldingsvinduet for sikkerhetskopiering av elev åpnes.

Accessible Literacy Learning (ALL) Brukerhåndbok v.1.4 - nb-NO

5 Lærermodus

27

3.
4.
5.
6.
7.

Velg Lokal fil.
Velg pil opp for å få tilgang til samtlige mapper og navigere til katalogen du ønsker å lagre sikkerhetskopien i.
Trykk på den grønne Velg-knappen for å velge arkiv. Meldingsvinduet for Skriv et filnavn åpnes.
Skriv et filnavn inn i tekstfeltet og velg deretter OK.
Et fremdriftsvindu vil åpne seg og indikere at sikkerhetskopien er underveis.
Når sikkerhetskopien er ferdig, vil meldingsvinduet for Sikkerhetskopiering av bruker fullført åpnes.

8.

Velg OK.

5.2.6

Sletting av sikkerhetskopi av elev fra myTobiiDynavox
Å slette en sikkerhetskopi er en permanent operasjon. Du må bare slette sikkerhetskopier av elever som du er
sikker på at du ikke vil trenge i fremtiden.

1.
2.
3.
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4.

Velg ALL.

5.

Finn sikkerhetskopien du ønsker å fjerne og velg Slett.

5.3

Historikk og rapporter

Vis tiden og datoen for elevenes økter, hvordan de gjorde det, svarene deres til ulike spørsmål og mer.

5.3.1

Sortere rapporter

Du kan sortere listen over økter etter tidsperiode og tema. Velg start- og sluttdato for tidsperioden ved å klikke på
kalenderne.

Figur 5.9 Rapporter - Sorter etter dato
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Gjør et utvalg fra ferdighetsmenyen for å sortere en konkret ferdighet. Alternativet Kombinerte ferdigheter vil vise alle resultatene for alle ferdigheter.

Figur 5.10 Rapporter - Sorter etter ferdighet

5.3.2

Generer og skriv ut rapporter

Du kan se og skrive ut rapporter som inneholder flere økter eller enkeltøkter.
Rapporter for sammenfatning av økter viser elevnavn, øktens dato og tid, øktens resultat (% riktig), ferdighet og modus.
De viser ikke svarene gitt for individuelle aktiviteter.
Rapporter fra enkeltøkter viser elevnavn, øktens dato og tid, øktens resultat (% riktig), ferdigheter, modus og svarene eleven ga for hver aktivitet.
Rapport for sammenfatning av økter
1.
2.
3.
4.

Velg Historikk og Rapporter i Lærermodus.
Bruk start- og sluttdato for tidsperioder og ferdighetsmenyen for å sortere øktene du vil inkludere i rapporten.
Velg Vis rapport. Rapporten vil åpnes i ditt standardprogram for dokumenter.
Bruk utskriftsfunksjonen i dokumentleseren for å skrive ut rapporten.

Rapport for enkeltøkt.
1.
2.
3.
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4.
5.

5.4

Velg Vis rapport. Rapporten vil åpnes i ditt standardprogram for dokumenter.
Bruk utskriftsfunksjonen i dokumentleseren for å skrive ut rapporten.

Ord

I Ordseksjonen kan du administrere ordene som ALL-programmet bruker under veiledningsøkter og i bøker. Administrering
av ord inkluderer å endre bildet assosiert med ordet eller å skjule enkelte ord. Du kan også legge til interesseord som vil
begeistre eleven ved å treffe en spesifikk interesse.

5.4.1

Søke etter ord

Ordene er organisert alfabetisk. Velg en bokstav for å se ord som begynner på den bokstaven.

Figur 5.11 Finn ord alfabetisk

5.4.2

Legge til ord

Du kan legge til ordbilder av interesse, som er ord som ikke nødvendigvis er enkle å avkode, men som er svært relevante
eller appellerende for eleven.
En mikrofon (innebygd eller perifer) er nødvendig for å legge til ord.

1.

Velg plusstegnet. Meldingsvinduet for Legg til ord vil åpnes.
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2.

Tast inn ordet i tekstfeltet.

3.

Velg Bilde-knappen for å legge til et bilde for ordet. Meldingsvinduet for velg bilde vil åpnes.
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4.
5.
6.

Bla igjennom og finn bildet du ønsker å bruke, og velg det. Trykk på den grønne Velg-knappen. Hvis enheten din
har et kamera, kan du også velge Kamera... for å ta et bilde.
Velg Normal-knappen. Meldingsvinduet for Lydopptak vil åpnes.
Velg knappen Spill inn lyd, og si det ordet du vil legge til (f.eks. “rullebrett”). Etter at du har sagt ordet, trykk Stopp.

7.

Velg Spill av for å høre opptaket. Hvis du ikke liker opptaket, gjenta forrige steg for å gjøre et nytt opptak. Når du er
fornøyd med opptaket, velg OK.
8. Velg Eksempel. Meldingsvinduet for Lydopptak vil åpnes.
9. Velg knappen Spill inn lyd, og si det ordet i en setning (f.eks. “Jeg vil stå på rullebrettet mitt”). Etter at du har sagt
setningen, trykk Stopp.
10. Velg Spill av for å høre opptaket. Hvis du ikke liker opptaket, gjenta forrige steg for å gjøre et nytt opptak. Når du er
fornøyd med opptaket, velg OK.
11. Velg OK.
12. Det nylig tillagte ordet vil komme til syne i listen over ord som starter med den samme bokstaven. Stjernen indikerer
at det er et ordbilde av høy interesse.
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5.4.3

Redigering av ord

Redigering av systemord
1.

Velg et systemord (et ord som ikke har en stjerne), og velg deretter Rediger. Meldingsvinduet for Rediger ord vil
åpnes.

2.

Velg Rediger-knappen. Meldingsvinduet for Rediger ord vil åpnes.
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3.

Velg Rediger-knappen under bildet for ordet. Skjermen for Velg bilde vil åpnes.

4.

Bla igjennom og finn bildet du ønsker å bruke, og velg det. Trykk på den grønne Velg-knappen. Hvis enheten din
har et kamera, kan du også velge Kamera... for å ta et bilde.
Velg OK.

5.

Redigering av et ordbilde av interesse
1.

Velg et ordbilde av interesse (et ord som har en stjerne ved siden av seg), og velg Rediger. Meldingsvinduet for Rediger ord vil åpnes.
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2.

Hvis du vil endre bildet, velg Rediger-knappen under bildet for ordet. Meldingsvinduet for velg bilde vil åpnes.
Bla igjennom og finn bildet du ønsker å bruke, og velg det. Trykk på den grønne Velg-knappen. Hvis enheten din
har et kamera, kan du også velge Kamera... for å ta et bilde.

3.
4.
5.

Hvis du ønsker å endre et opptak, velg enten Normal eller Eksempel.
For å lytte til det valgte opptaket, trykk Spill av.
For å erstatte opptaket med et nytt et, velg Rediger.
Velg knappen Spil inn lyd, og si deretter ordet (for Normal) eller eksempelsetningen (for Eksempel). Trykk Stopp
når du er ferdig å snakke.

6.

Når du er ferdig å redigere, velg OK.
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5.4.4

Skjule og slette ord.

Å skjule et ord fjerner det fra den gjeldende elevens ALL-pensum. Å skjule et ord fra en elev vil ikke påvirke noen av de andre elevene. Skjulte ord kan når som helst gjeninnføres til pensum ved å vise dem (fjerne Skjul).
Ordbilder av interesse kan slettes. Å slette et ord fjerner det fra den valgte elevens pensum og fra systemet. Ordbilder av
interesse er unike for hver elev, så å slette et ord vil ikke påvirke andre elever.
Skjul ord
1.
2.

Velg et ord.
Velg Skjul i verktøylinjen.

3.

Det skjulte ordet får grå tekst og skjulsymbolet.
For å fjerne skjul / vise et skjult ord, trykk på ordet og velg Vis i verktøylinjen.
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Slett ord
1.
2.

Velg et ordbilde av interesse.
Velg Slett.

Du kan ikke slette systemord. Kun ordbilder av interesse kan slettes. Hvis du ønsker å fjerne et systemord fra
elevens pensum, må du skjule det.

5.5
5.5.1

Bøker
Systembøker

Systembøker er offisielle bøker utgitt spesielt for bruk i ALL-programmet. Du kan se alle systembøkene i Systembøker-fanen. Nye systembøker publiseres periodisk og vil vises på denne fanen som gratis nedlastinger.
Systembøker er tilgjengelige i elevens bibliotek hele tiden, med mindre en bok er skjult av instruktøren. Når en elev mestrer ferdigheter, vil systembøker som kreves disse ferdighetene få et ikon

5.5.2

på forsiden.

Elevens bøker

Bøkene som vises på den andre Bokfanen ([elev_navn]s Bøker) er tilpassede bøker som læreren har redigert eller satt
sammen for den eleven. Disse bøkene vil vises i elevens bibliotek.

5.5.3

Andres bøker

Bøkene som vises på fanen Andres bøker er tilpassede bøker som læreren har redigert eller satt sammen for andre elever
på denne enheten. Disse bøkene er ikke tildelt den gjeldende eleven og vil ikke vises i den nåværende elevens bibliotek.
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Hvis du ønsker å tildele en bok fra fanen Andres bøker til gjeldende elev, kan du velge boken og trykke Kopier på
verktøylinjen.

5.5.4

Verktøy for behandling av bøker

5.5.4.1

Installer Systembøker
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1.

Når en ny systembok er tilgjengelig vil et nummer vises ved siden av Bøker på menyen. Velg plusstegnet på fanen
Systembøker for å installere bøkene.

2.

Installer Systembøker vil vises i elevens bibliotek. Og et ikon
har mestret ferdighetene som kreves for å lese dem.

5.5.4.2

vil vises på forsiden av systemboken når eleven

Legg til en elevbok

1.
2.
3.

Velg fanen Systembøker.
Velg en Systembok som ligner på den du ønsker å legge til.
Velg Kopier. Elevens bokfane vil åpnes med en ny boktittel “[book_name] Kopi”.

4.
5.

Velg Rediger. Bokredigering åpnes.
Rediger boken som ønsket (se avsnitt 5.5.4.3 Rediger en bok), og velg deretter Lagre.

5.5.4.3

Rediger en bok
Du kan ikke redigere Systembøker direkte. Hvis du ønsker å tilpasse en Systembok, må du først lage en kopi av
Systemboken ved å bruke knappen Kopier på verktøylinjen. Deretter kan du redigere bokkopien fra fanen elevens bøker.

1.
2.
3.
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Velg fanen Elevens bøker.
Velg boken du vil redigere.
Velg Rediger. Bokredigering åpnes.
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4.

Bruk venstre og høyre pil for å bla mellom sidene. Velg den høyre pilen for å bla forbi forsiden.

Figur 5.12 Bokredigering - Sidenavigasjonspiler
5.

Velg tekstfeltet og skriv for å endre teksten.

Figur 5.13 Bokredigering - Tekstfelt
6.

Velg målordet, og velg deretter Lag målord. Hvis målordet allerede finnes i ALL-systemet, er det alt du trenger å
gjøre.
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Hvis målordet ikke finnes i ALL-systemet, vil meldingsvinduet for Legg til ord åpnes. Legg til et bilde, gjør innspillingene og trykk deretter OK. For detaljerte steg se avsnitt 5.4.2 Legge til ord.

Figur 5.14 Bokredigering - Lag mål
7.

Plasser markøren på målordet Velg Legg til nytt målbilde? Bildet du legger til vil være bildet som vises for
målordet.
Bla igjennom og finn bildet du ønsker å bruke, og velg det. Trykk på den grønne Velg-knappen. Hvis enheten din
har et kamera, kan du også velge Kamera... for å ta et bilde.

Figur 5.15 Bokredigering - Målbilde
8.

42

Plasser markøren på en del av teksten som ikke er et målord. Velg bakgrunnsbilde for siden. Meldingsvinduet for
Velg bakgrunnsbilde vil åpnes. Bakgrunnsbildet er det bildet som vil dukke opp når første side åpnes og sideteksten
er lest.
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Bla igjennom og finn bildet du ønsker å bruke, og velg det. Trykk på den grønne Velg-knappen. Hvis enheten din
har et kamera, kan du også velge Kamera... for å ta et bilde.

Figur 5.16 Bokredigering - Bakgrunnsbilde
9.

Velg Slett-knappen for å slette den gjeldende siden. Du kan ikke slette forsiden.

Figur 5.17 Bokredigering - Slett side
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10. Velg Legg til side for å legge til en ny side etter gjeldende side.

Figur 5.18 Bokredigering - Legg til side

5.5.4.4

Skjul en bok

Når du skjuler en bok, sletter du den fra den gjeldende elevens bibliotek. Du kan skjule både Systembøker og tilpassede
bøker. For å skjule en bok, velg den og velg Skjul i verktøylinjen.
Skjulte bøker vil fremdeles være synlige i lærerens bibliotek og er markert med et skjult-symbol. For å fjerne skjul / vise en
skjult bok, velg boken, og velg deretter Vis i verktøylinjen.

Figur 5.19 Verktøylinje før bøker - Skjul bok
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5.5.4.5

Importer og eksporter bøker

Du kan flytte bøker til en annen enhet og dele bøker med kolleger ved å eksportere dem og deretter importere dem på en
annen enhet.
Hvis du ønsker å dele en bok med en kollega, må du eksportere den til en lokal fil og gi filen til dem.
5.5.4.5.1

Eksporter

Eksportere til mytobiidynavox
Eksportering til mytobiidynavox krever en aktiv internettilkobling.

1.

Velg boken du vil eksportere, og trykk deretter Eksporter. Meldingsvinduet Eksporter bok åpnes.

2.
3.
4.

Velg mytobiidynavox.
Du kan bli bedt om å logge inn med dine mytobiidynavox-detaljer hvis du ikke allerede er innlogget.
Et fremdriftsvindu vil åpne seg og indikere at eksporten pågår. Når eksporten er fullført, vil meldingsvinduet for Eksport fullført åpnes.
Velg OK.

5.

Eksportere til en lokal fil
1.

Velg boken du vil eksportere.
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2.

Velg Eksporter i verktøylinjen. Meldingsvinduet Eksporter bok åpnes.

3.
4.
5.
6.
7.

Velg Lokal fil.
Velg pil opp for å få tilgang til samtlige mapper og navigere til katalogen du ønsker å lagre sikkerhetskopien i.
Trykk på den grønne Velg-knappen for å velge arkiv. Meldingsvinduet for Skriv et filnavn åpnes.
Skriv et filnavn inn i tekstfeltet og velg deretter OK.
Et fremdriftsvindu vil åpne seg og indikere at eksporten pågår. Når eksporten er fullført, vil meldingsvinduet for Eksport fullført åpnes.
Velg OK.

8.

5.5.4.5.2

Importer

Importere fra mytobiidynavox
For å importere fra mytobiidynavox.com må du være koblet til internett.

1.
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2.

Velg Importer i verktøylinjen. Meldingsvinduet Importer bok åpnes.

3.
4.
5.
6.

Velg mytobiidynavox.
Du kan bli bedt om å logge inn med dine mytobiidynavox-detaljer hvis du ikke allerede er innlogget.
Velg en bok fra listen, og deretter OK.
Et fremdriftsvindu vil åpnes.

Importer fra en lokal fil.
1.
2.

Velg fanen Elevens bøker.
Velg Importer i verktøylinjen. Meldingsvinduet Importer bok åpnes.

3.
4.

Velg Lokal fil.
Velg pil opp for å få tilgang til samtlige mapper og navigere til katalogen som inneholder sikkerhetskopien. Velg ønsket bokfil [filename].auf
Trykk på den grønne Velg-knappen for å velge arkiv.

5.

5.5.4.5.3

Sletting av bokfiler fra myTobiiDynavox

Å slette en bokfil er en permanent operasjon. Du må bare slette bokfiler som du er sikker på at du ikke vil trenge i
fremtiden.
1.
2.
3.

Åpne en nettleser og gå til http://www.mytobiidynavox.com
Logg inn med brukernavn og passord.
Velg Mine ting i menyen på venstre side av skjermen.
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4.

Velg ALL.

5.

Finn bokfilen du ønsker å fjerne og velg Slett.

5.6
5.6.1

Globale innstillinger
Passord for lærermodus

Passord for lærermodus hindrer at uautoriserte brukere (elever) får tilgang til Lærermodusområdet i ALL-programmet. Brukeren må oppgi riktig passord i elevmodus for å få tilgang til lærermodus.

Figur 5.20 Passord for lærermodus
Aktiver passord for lærermodus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Velg Globale innstillinger i Lærermodus.
Kryss av boksen Aktivert ved siden av Passord for lærermodus. Hvis boksen allerede er krysset av, velger du Endre passord.
Angi det firesifrede passordet du vil bruke. Bruk en unik kombinasjon som er vanskelig å gjette.
Angi passordet igjen for å bekrefte det.
For å teste passordet velger du Gå til Elevmodus, og deretter Gå til Lærermodus. Meldingsvinduet Angi passord
åpnes.
Angi passordet. Er passordet riktig, får du tilgang til lærermodus.
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For å deaktivere passord for lærermodus fjerner du markeringen under Globale innstillinger.

Glemmer du passordet, kan du bruke den universelle koden 0520 for å få tilgang til lærermodus og tilbakestille
passordet.

5.6.2

Systemtastatur
Funksjonen Systemtastatur er bare tilgjengelig for Windows.

Systemtastaturet er et skjermtastatur som åpnes når brukeren velger et tekstfelt. Du kan aktivere systemtastaturet når du
ikke har et fysisk tastatur til enheten. Systemtastaturet er aktivert som standard.

Figur 5.21 Systemtastatur
Aktivere systemtastaturet
1.
2.

Velg Globale innstillinger i Lærermodus.
Kryss av boksen Aktivert ved siden av Systemtastatur.
For å deaktivere systemtastatur fjerner du markeringen under Globale innstillinger. Bruker du et fysisk tastatur,
er det best å deaktivere systemtastaturet.

5.6.3

myTobiiDynavox-innlogging

Du kan koble ALL til myTobiiDynavox-kontoen din. Forbli innlogget for enkelt å kunne sikkerhetskopiere og gjenopprette
elevdata og bøker til myTobiiDynavox.
1.
2.

Velg Globale innstillinger i Lærermodus.
Velg Logg inn. Innloggingsvinduet til myTobiiDynavox åpnes.
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3.

Skriv myTobiiDynavox-brukernavnet og passordet, og velg Logg inn. Har du ikke en konto fra før, velger du Register nå.
Hvis du allerede er logget inn, vil du se myTobiiDynavox-brukernavnet ditt på inn-/utloggingsknappen. Velg knappen om du vil logge deg ut av myTobiiDynavox-kontoen din.
Du må ha en aktivert Internett-tilkobling for å logge deg på myTobiiDynavox.

5.7

Hjelp & opplæring

I seksjonen Hjelp & opplæring kan du lære om ALL og hvordan bruke programmet med elevene dine på best mulig måte.

5.7.1

Systemopplæringsvideoer

Velg en video og spill av. Hver video er omtrent to minutter lang.
For flere opplæringsvideoer på nett, velg Videoer-knappen.
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5.7.2

Ytterligere ressurser

Velg Kunnskap for å gå til Kunnskapsbasen på nett, hvor du kan stille spørsmål og søke etter emnediskusjoner på
forumet.

5.7.3

Programvareinformasjon og oppdateringer

Velg Om i seksjonen Hjelp & opplæring for å se etter programvareoppdateringer og se programvareversjonen, serienummeret og lisensnummeret ditt.
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Figur 5.22 Om Tobii Dynavox ALL-meldingsvindu
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6

Tilgangsmåter

Du endrer tilgangsmåte i menyen Rediger profil.
1.
2.
3.

Velg elevmeny i lærermodus.
Velg Rediger profil.
Velg menyen Tilgangsmåte og velg en tilgangsmåte.

4.

Velg knappen Innstillinger for å åpne innstillingsmenyen for valgt tilgangsmåte.
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6.1

Beskrivelser av tilgangsmåter

Enkel berøring
Objekter aktiveres ved at du berører objektet på skjermen med en finger. Bruker du mus, klikker du på objektet med musepekeren. Denne tilgangsmåten passer for brukere som klarer å berøre skjermen raskt og nøyaktig, eller kontrollere og venstreklikke en vanlig datamus. Objektene aktiveres så snart de berøres eller klikkes på.
Klikk ved berøring
Objekter aktiveres ved at du berører og holder objektet på skjermen i en viss tid. Bruker du mus, klikker og holder du objektet i en viss tid. Brukeren definerer holdtiden. Denne tilgangsmåten er nyttig for brukere som berører eller klikker på objekter ved et uhell.
Klikk ved slipp
Denne metoden ligner på Klikk ved berøring, men det valgte objektet aktiveres når det slippes. Denne tilgangsmåtenn lar
brukeren opprettholde kontakten med berøringsskjermen uten å foreta et valg ved et uhell. Det betyr at brukeren kan la fingeren eller musepekeren gli over berøringsskjermen, eller holde museknappen nede mens markøren beveges. Valget utføres ikke før fingeren eller pekeren forlater berøringsskjermen, eller når museknappen slippes. Klikk ved slipp-metoden
passer derfor for personer som syns det er enklere å dra fingeren eller pekeren over berøringsskjermen mens den flyttes
fra valg til valg.
Skanning
Når skanning er den aktive tilgangsmåten, markeres objektene på skjermen i et bestemt mønster. Brukeren benytter en
bryter eller tastaturtast for å velge når det ønskede elementet markeres. Denne tilgangsmåten er ment for personer som
har motoriske ferdigheter som forhindrer dem i å bruke direkte valgmetoder.
Musedveling
Tilgangsmåten musedveling krever at en datamus, sporingsball eller hodemus styrer markøren på skjermen. Du kan velge
et objekt på to måter: Ved hjelp av fokusering (når markøren stanser på et objekt i en viss tid) eller en bryter (bruk musen
for å flytte markøren over objektet og aktiver bryteren for å velge). Denne tilgangsmåten er fin for brukere som kan bevege
musen, men ikke klarer å trykke på museknappen for å velge.
Gaze Interaction
Denne metoden brukes sammen med et blikkpekingssystem, som Tobii Dynavox PCEye Go- PCEye Mini- eller I-Seriesenhetene. Disse systemene lar brukeren styre markøren på skjermen med øynene. Brukeren velger ved å holde markøren
på et objekt i en viss tid (fokusering), aktivere en bryter eller ved å blunke.
Vil du lære mer om tilgangsmåtene og se dem i bruk, kan du gå til https://dynavoxtech.force.com/devices/apex/
Videos og velge Tilgangsmåte fra rullegardinmenyen.
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6.2

Innstillinger Enkel berøring

Figur 6.1 Innstillinger Enkel berøring
Med Enkel berøring krysser du av boksen for å aktivere sveip. Velg blant alternativene for scrollbar-synlighet.

6.3

Innstillinger for Klikk ved berøring

Figur 6.2 Innstillinger for Klikk ved berøring
Med tilgangsmåten Klikk ved berøring velger du Holdtid og Slipptid. Velg blant alternativene for scrollbar synlighet.
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6.4

Innstillinger for Klikk ved slipp

Figur 6.3 Innstillinger for Klikk ved slipp
Med tilgangsmåten Klikk ved slipp velger du Holdtid og Slipptid. Velg blant alternativene for scrollbar synlighet. Velg en
markeringsstil og farge (se 6.8 Markeringsstil og farge, side 67).

6.5

Innstillinger skanning

Innstillinger skanning – Type skanning

Figur 6.4 Innstillinger skanning – Type skanning
Velg en type skanning: 1 bryter automatisk skanning eller 2 bryter trinnvis skanning.
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1-bryters autoskanning
1.

Velg den blå Innstillinger-knappen under 1 bryter autoskann. Et meldingsvindu åpnes slik at du kan velge skanningshastighet. (Bruk pil opp og pil ned for å justere hastigheten.)

Figur 6.5 Automatisk skanning: skanningshastighet
2.

Velg fanen Overg. tid. Et meldingsvindu åpnes slik at du kan angi overgangstiden (pausetiden mellom nivåene i
skannemønsteret). (Bruk pil opp og pil ned for å justere tiden.)

Figur 6.6 Automatisk skanning: overgangstid
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3.

Velg fanen Skann etter for å aktivere eller deaktivere alternativene for skanning.

Figur 6.7 Automatisk skanning: Skann etter
4.
5.

Velg OK i meldingsvinduet Skann etter for å gå tilbake til menyen Innstillinger skanning.
I menyen Innstillinger skanning velger du en bryterinngang for å signalisere at programmet skal bevege skannerens markering fremover (hvis du ikke bruker enhetens innebygde bryterporter).

2-bryters trinnvis skanning
1.

Velg 2 bryter trinnvis skanning i menyen Innstillinger Skanning.

Figur 6.8 Innstillinger skanning – 2-bryters trinnvis skanning
2.
3.

Velg rullegardinlisten Bryter 1 tilgang for å velge tastaturtasten som gir en bryterinngang som signaliserer at programmet skal bevege skannerens markering fremover (hvis du ikke bruker enhetens innebygde bryterporter).
Velg rullegardinlisten Bryter 2 tilgang for å velge tastaturtasten som gir en bryterinngang som signaliserer at programmet skal foreta et valg.
Standard bryterinngang er venstre pil for bryter 1 og høyre pil for bryter 2.

Innstillinger skanning - Applikasjonsveksler
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Applikasjonsveksleren er bare tilgjengelig på enheter med Tobii Dynavox T-Serie. Den gjør det mulig for brukere
som benytter seg av skanning å bevege seg uavhengig mellom Tobii Dynavox-appene, inkludert ALL, Compass
og Snap Scene. Applikasjonsveksleren må være aktivert i hver av de ulike applikasjonene.
1.

Velg Aktiver veksler for å tillate skannede brukere å veksle mellom ALL og andre Tobii Dynavox-applikasjoner.

2.

Hvis du ikke vil at eleven som bruker skanning skal kunne bytte mellom ALL og andre Tobii Dynavox-applikasjoner,
velg Deaktiver veksler.

Innstillinger skanning – skannemønster
1.

Velg fanen Mønster i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.9 Innstillinger skanning – skannemønster
2.
3.
4.

Velg et skannemønster (rad/kolonne, kolonne/rad eller lineært).
Velg antall trinn. Programmet kan angis til å skanne i det uendelige, eller stanse skanningen hvis det ikke blir foretatt et valg etter at siden har blitt skannet et visst antall ganger.
For å starte skanningen på nytt hvor et valg ble foretatt, velger du avmerkingsboksen ved siden av Skann fra siste
valg.

Innstillinger skanning – grensesnitt
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1.

Velg fanen Grensesnitt i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.10 Innstillinger skanning – grensesnitt
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velg avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Aktiver Tilbake hvis du vil at skannerens markering skal gå tilbake
til det forrige nivået etter at et valg er foretatt.
Velg avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Aktiver Tilbakestill hvis du vil at skannerens markering skal initialiseres etter at et valg er foretatt.
Velg avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Skann tilbake/tilbakestill først hvis du vil flytte tilbake/tilbakestillikonet til begynnelsen av skannemønsteret.
For å automatisk øke størrelsen til hvert element etterhvert som det skannes, velger du avmerkingsboksen Aktivert
ved siden av Zoom.
Velg en markeringsstil og farge. (Se 6.8 Markeringsstil og farge.)
Foreta et valg ved siden av Scrollbar synlighet.

Innstillinger skanning – Holdtid
1.

Velg fanen Holdtid i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.11 Innstillinger skanning – Holdtid
2.

Still inn holdtid ved hjelp av pilknappene.
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3.

Kryss av boksen ved siden av "Aktiver visuell tilbakemelding når du holder bryteren" for å se en animasjon som viser nødvendig holdtid når bryteren aktiveres.

Figur 6.12 Innstillinger skanning – Holdtid med visuell tilbakemelding

6.6

Innstillinger mus

Figur 6.13 Innstillinger mus
Innstillinger mus – Velg med
Fokuseringsaktivering lar brukeren velge ved å plassere markøren over et element i en viss tid (fokuseringstid).
Bryteraktivering lar brukeren velge et objekt ved å trykke på en ekstern bryter (tilbehør) eller tastaturtast når objektet markeres med musen.
Velg med fokusering
1.
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Velg Fokusering.
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2.

Velg den blå Innstillinger-knappen under Fokusering. Et meldingsvindu åpnes slik at du kan velge fokuseringstid.
(Bruk pil opp og pil ned for å justere tiden.)

Figur 6.14 Innstillinger mus – Fokuseringstid
Velg med bryter
1.
2.

Velg Bryter.
Velg den blå Innstillinger-knappen under Bryter.

Figur 6.15 Bryterinnstillinger – bryterinngang
3.
4.

Velg en bryterinngang. Bruker du den innebygde bryterporten på enheten, velges den riktige porten automatisk.
Velg OK.

Innstillinger mus – scrollbar synlighet
Velg blant alternativene for scrollbar synlighet.
Innstillinger mus – markeringsstil og farge
Velg en markeringsstil og farge. (Se 6.8 Markeringsstil og farge).
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6.7

Gaze Interaction Settings
Gaze Interaction Settings will only appear if you have a compatible eye tracker on your device (i.e. iSeries,
PCEye Plus, etc.).

Figur 6.16 Menyen Gaze Interaction Settings
Vis sporingsstatus
Åpner Styringsstatusvisning, hvor du kan kontrollere at Gaze Interaction-programmet gjenkjenner brukerens øyne og at
brukeren er plassert riktig foran enheten.

Figur 6.17 Styringsstatusvisning
De to punktene som representerer brukerens øyne, skal være i midten av visningsprogrammet. Den hvite trekanten i avstandsmåleren på den høyre siden av visningsprogrammet bør ligge rundt midten (i det grønne området) når optimal avstand fra enheten er nådd.
Start en ny kalibrering
Åpner en skjerm som starter kalibreringsprosessen. Programmet kalibrerer automatisk brukerens blikk etterhvert som han/
hun følger målene på skjermen. Når kalibreringen er fullført, åpnes et meldingsvindu med resultatene av kalibreringen.
Stans øyestyring midlertidig
Når denne funksjonen er aktivert, vises et Pause-ikon på skjermen. Brukeren kan stanse Gaze Interaction midlertidig for å
hvile øynene.
Aktiveringsinnstillinger
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Velg en aktiveringsmåte:
●

Fokuseringsinnstillinger
Fokuseringsaktivering lar brukeren velge ved å fokusere blikket på et element i en viss tid (fokuseringstid).
Velg Fokusering og velg deretter Innstillinger-knappen under Fokusering. Meldingsvinduet Fokuseringsinnstillinger åpnes. Velg en fokuseringstid.

●

Bryterinnstillinger
Bryteraktivering lar brukeren velge ved å trykke på en ekstern bryter (tilbehør) eller tastaturtast.
Velg Bryter og velg deretter Innstillinger-knappen under Bryter. Et meldingsvindu åpnes.
–
–
–

●

Velg en aktiveringstid. Velg deretter OK.
Velg fanen Ventetid og velg tiden mellom vekslingene. Velg deretter OK.
Velg fanen Bryter og velg deretter en bryterinngang. (Hvis du ikke bruker bryterportene på enheten.) Velg deretter OK.

Innstillinger for blunking
Aktivering med blunking lar brukeren velge ved å blunke med øynene i en viss tid (blunketid).
Velg Blunking og velg deretter Innstillinger-knappen under Blunking. Et meldingsvindu åpnes.
–
–

Velg en minimum blunketid. Velg deretter OK.
Velg fanen Maks. tid og velg deretter en maksimal blunketid. Velg deretter OK.

Respons
Velg fanen Tilbakemelding i menyen Gaze Interaction Settings. Velg farge, størrelse og type tilbakemeldingsmål som
skal benyttes under bruk.

Figur 6.18 Gaze Interaction Settings: fanen Tilbakemelding
Windows Control
Velg fanen Windows Control i menyen Gaze Interaction Settings for å angi modus for skrivebordstilgang.
Gaze Selection-modus: Gjør at brukeren kan styre et vanlig Windows-operativsystem med en totrinns valgmetode som reduserer faren for uønskede klikk.
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Mouse Emulation-modus: Gjør det mulig for brukeren å emulere og styre en standard PC-peker på skjermen.

Figur 6.19 Gaze Interaction Settings – fanen Windows Control
Gaze Interaction-profil
Velg fanen Gaze Interaction-profil i menyen Gaze Interaction Settings.
Fanen Gaze Interaction-profil brukes for å veksle mellom ulike Gaze Interaction-profiler. Du kan opprette profiler ved å
bruke programmet Gaze Interaction Settings på skrivebordet.

Figur 6.20 Gaze Interaction Settings – fanen Gaze Interaction-profil
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6.8

Markeringsstil og farge

Figur 6.21 Markeringsstil og farge
1.

Bruk rullegardinlisten Markeringsstil for å bestemme hvordan valgte elementer vises på siden.

Markeringsstiler
1. Ingen markering
2. Kant
3. Omvendt
4. Overlegg
2.
3.

Velg knappen Farge. Meldingsvinduet Fargevelger åpnes.
Velg en markeringsfarge. (Du kan også opprette en egendefinert farge ved hjelp av meldingsvinduet Fargevelger.)

Figur 6.22 Markering – Velg farge
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Med markeringsstilen Overlegg angir du ugjennomskinnelighet til rundt 50 %.
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7

Feilsøking

Til tross for den etablerte effektiviteten til disse evidensbaserte veiledningsprosedyrene, kan det være tidspunkter hvor instruering ikke går som forventet og eleven ikke ser ut til å gjøre fremskritt som forventet. Dette avsnittet presenterer prosedyrer for å hjelpe instruktøren i feilsøking.

7.1

Eleven gjør ikke fremskritt som forventet

Gjennom flere suksessive veiledningsøkter forventes det at eleven vil trenge mindre strukturert støtte og bli mer nøyaktig i
sine svar knyttet til en spesifikk ferdighet. Det kan være noe variasjon i prestasjonene fra dag til dag; men totalt sett skal
eleven gjøre fremskritt over tid med veiledning. Hvis eleven ikke gjør fremskritt på tross av repeterte økter med tydelig instruksjon, må du stille deg selv følgende spørsmål for å finne kilden til utfordringen og en mulig løsning. Så snart kilden til
utfordringen er identifisert, forsøk å implementere løsningen og evaluer effekten for å avgjøre om det er en positiv endring.
Hvis ja, juster veiledningene tilsvarende for å komme løsningen i møte. Hvis ikke, vurder andre mulige problemer.

7.1.1

Har eleven fått tilstrekkelig med veiledning i de(n) aktuelle ferdigheten(e)?

Å lære å lese er en vanskelig prosess. Normalt krever det svært mye veiledning for å lære et barn å lese. Erfaringer fra
praksis antyder at barn uten funksjonshemninger bør ha minst 90-150 minutter organisert leseveiledning per dag. Det er
enda mer utfordrende for elever med komplekse kommunikasjonsbehov å lære å lese. Derfor kan elever med komplekse
kommunikasjonsbehov trenge ytterligere veiledning for å tilegne seg nødvendige ferdigheter for å lese. Forskning på feltet
indikerer at elever med komplekse kommunikasjonsbehov oppnådde størst suksess når de fikk veiledning med regelmessige muligheter til å øve på nye ferdigheter (først med veiledet trening og senere med selvstendig trening). Deltakere som
fikk veiledning ofte og konsekvent så ut til å utvikle ferdigheter raskere enn de som ikke gjorde fikk det.
Hvis eleven ikke har regelmessige muligheter til å trene på ferdigheter med veiledning hver uke, kan du prøve å planlegge
ekstra treningsøkter med eleven. Hvis det ikke er mulig for instruktøren å legge til ekstra veiledningsøkter med eleven, kan
du engasjere andre i opplæringen (f.eks. foreldre, andre yrkesgrupper, eldre søsken eller frivillige i klasserommet). Del disse veiledningsressursene med dem og lær dem hvordan de kan gå igjennom og øve på ferdigheter med eleven. Overvåk
elevens utvikling gjennom de ekstra veiledningsøktene. Med denne ekstra veiledningen, bør eleven begynne å vise konsekvente fremskritt mot å skaffe seg den angitte ferdigheten. Hvis ikke, kan du vurdere andre tips til feilsøking.

7.1.2

Forstår eleven de konkrete kravene i oppgaven(e)?

Noen ganger kan det hende at elever med komplekse kommunikasjonsbehov ikke viser fremgang fordi de har problemer
med å forstå de konkrete kravene i oppgaven. Det kan hende de ikke forstår hva som forventes av dem under veiledningen. I dette tilfellet må instruktøren gi flere modeller og demonstrere for eleven hvordan oppgaven skal gjennomføres. Bruk
treningsmodus gjennom disse øktene, slik at instruktøren kan modellere oppgavene uten å innsamle data. Det kan også
være nødvendig for instruktøren å gi mer strukturert støtte gjennom veiledningen, først ved å gi eleven instruksjoner for
hvert steg av oppgaven, og senere instruere mindre, ettersom eleven viser forståelse av oppgavekravene.
Noen elever med komplekse kommunikasjonsbehov kan yte bedre når oppgaven er tilpasset for å imøtekomme deres preferanser, behov og ferdigheter.
●

●

●

For eksempel, ved læring av enkelte ferdigheter i ordavkoding, kan en elev ha vanskeligheter med instruksjonene,
som krever at eleven skifter fokus mellom det skrevne ordet og symbolvalgene, og deretter velger symbolet for å
svare. I denne oppgaven er symbolet fysisk forskjøvet fra det skrevne målordet. Eleven kan demonstrere enkle ferdigheter i ordavkoding mer vellykket i det tidlige stadiet av læringen hvis oppgaven er tilpasset utenfor programmet.
Man kan for eksempel bruke individuelle ordkort. Slike ordkort kan hjelpe eleven å fysisk plassere ordkortet på det
riktige symbolet, og slik minimere forskyvningen mellom symbolet og det skrevne ordet. Den trykte versjonen av
ALL kan være bedre for disse elevene.
Under opplæringen kan en elev lære å produsere bokstavlyder muntlig og begynne å avkode ordene høyt. I dette
tilfellet kan enkle oppgaver med ordavkoding og delte leseoppgaver lett tilpasses for å imøtekomme disse nylig tilegnede taleferdighetene. Fortsett med å gi symboler og bilder som støtte inntil eleven er i stand til å produsere alle
lydene klart og enkelt.
En elev kan ha vanskeligheter med å lære ferdigheter i lydsyntese når målordet bare gis muntlig med fonemene forlenget i 1-2 sekunder. Eleven kan demonstrere ferdigheter i lydsyntese med høyere suksess hvis oppgaven tilpasses slik at instruktøren peker på bokstavene i målordet og sier hver av bokstavene sakte med fonemene forlenget i
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1-2 sekunder. De skrevne bokstavene gir en ekstra visuell støtte for eleven som kan tilrettelegge for læring og ferdigheter i lydsyntese.
Hvis eleven ikke ser ut til å forstå kravene i oppgaven kan du enten gi flere modeller og veiledet trening, eller vurdere å tilpasse oppgavekravene så de bedre imøtekommer elevens preferanser, behov og ferdigheter.

7.1.3

Har eleven hørsel- og/eller synshemninger som påvirker fremgangen?

Lesing er svært avhengig av både syn og hørsel. Syn er nødvendig for å skille formene av ulike bokstaver og ord, og for å
visuelt spore sekvensen av bokstaver i ord, setninger og utvidede tekster. Mange elever med komplekse kommunikasjonsbehov er i fare for visuelle hemninger (f.eks. tåkesyn, skjeling, nystagmus eller CVI) som kan begrense deres evne til å
oppfatte, skille, spore og visuelt prosessere skrevne tekster, og dermed påvirke deres tilegnelse av leseferdigheter
negativt.
Lesing har større visuelle krav enn samtaler og andre dagligdagse aktiviteter. Svært ofte blir visuelle vanskeligheter ikke
oppdaget før lesetreningen begynner og eleven møter disse økte visuelle kravene. For å kunne gjøre nødvendige tilpasninger for nedsatt syn og synshemming må det ligge en pålitelig og nøye vurdering av elevens synsevne til grunn.
Hørsel er også viktig for å lære og lese. Enkelte ASK-elever kan ha problemer med hørselen. Hørselshemning vil gjøre det
vanskeligere å lære bokstav-lyd-korrespondanser og avkodingsferdigheter. Dette fordi elever med hørselshemning kan ha
vanskeligheter med å høre bokstavlydene, dette kan føre til problemer med å avkode skrevne tekster og kode tale til skreven tekst. Før leseveiledningen starter er det viktig å sikre at eleven har en pålitelig og gyldig audiologisk vurdering til
grunn slik at veilederen er sikker på elevens hørsel og kan tilrettelegge for tilpasninger som er nødvendige under
leseveiledningen.

7.1.4

Er eleven motivert for å lære de aktuelle ferdighetene?

Elevens motivasjon og innsats kan påvirke innlæringen av en ny ferdighet. Eleven blir lettest motivert under følgende
forhold:
●
●

Hun/hun føler at ferdigheten er verdt å lære.
Han/hun føler at ferdigheten er oppnåelig.

Det første steget i å bygge motivasjon er å hjelpe eleven til å forstå at å lære å lese lønner seg, er morsomt og en verdifull
ferdighet. For å motivere eleven kan du innlemme lesemateriell som er av høy interesse for eleven. Dette kan inkludere
bøker (f.eks. Harry Potter-serien), magasiner (f.eks. et fotballmagasin eller moteblad), internett, e-poster, tekstmeldinger,
osv. Sikre deretter at eleven forstår koblingen mellom ferdigheten i instruksjonene (f.eks. bokstav-lyd-korrespondanse) og
det ønskede utfallet - å kunne lese de motiverende og interessante tekstene. Les disse interessetekstene til eleven og bruk
disse mulighetene til å uttrykke en glede over å lese og å trene grunnleggende ferdigheter i en meningsfull kontekst av å lese foretrukne tekster.
Det andre steget i å bygge motivasjon er å hjelpe eleven å forstå at å lære å lese er oppnåelig med trening og veiledning.
Noen elever har kanskje ikke deltatt i leseveiledning tidligere. Eller de kan ha vært involvert i leseveiledning, men ikke hatt
noen noen nytte av dette fordi det ikke var tilpasset ved å imøtekomme deres behov. Det er viktig å hjelpe alle elever å se
sammenhengen mellom innsatsen under leseveiledningen og forbedringen av akademiske resultater. Oppsummer derfor
elevens ytelse under hver undervisningsdel og del resultatet med eleven. Vis eleven utviklingen over tid. Sørg for å utvikle
en positiv relasjon med eleven og kommuniser en positiv holdning til veiledning. Feire suksess hver gang eleven oppnår
kompetanse i en ferdighet og gjør fremskritt mot å lese flytende.

7.1.5

Er det noen personlige faktorer som påvirker elevens utvikling?

Elevens utvikling kan bli påvirket av en rekke personlige faktorer, inkludert de som er relatert til fysisk helse (f.eks. forkjølelser, influensa, anfall, utmattelse) og de som er relatert til mental helse (f.eks. depresjon, frustrasjon, stress). Det er viktig å
opprettholde tett kommunikasjon med eleven, foreldre og andre tilretteleggere for å holde oversikt over personlige faktorer
som kan påvirke ytelsen. Hvis midlertidige endringer oppstår (f.eks. en periode av anfall som fås under kontroll), fortsett
med veiledningen og gi ekstra boost-økter etter behov for å gjenopprette ytelsesnivået. Hvis endringene er vesentlige og
vil fortsette over lengre tid (f.eks. sykehusinnleggelse pga. alvorlig sykdom), kan det være nødvendig å ta en pause fra veiledning over en periode. Så snart utfordringene er løst vil det forhåpentligvis være passende å gjeninnføre leseveiledning
med eleven. Avhengig av lengden på perioden uten instruksjon kan det være nødvendig å gjennomgå og/eller lære tidligere tilegnede ferdigheter på nytt.
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7.1.6

Er forventningene til å lære å lese passende på dette tidspunktet?

Elever med komplekse kommunikasjonsbehov vil mest trolig dra nytte av veiledning i konvensjonelle leseferdigheter hvis
de:
●
●
●
●
●
●

Forstår enkle spørsmål og instruksjoner.
Forstår samtaler om hendelser og umiddelbare omgivelser.
Gjenkjenner bilder/strektegninger.
Kommuniserer ved bruk av tale, tegn/gester, strektegninger eller andre grafiske symboler.
Demonstrerer en interesse i bøker, bokstaver og/eller tastaturet.
Har en pålitelig metode å indikere et svar på (f.eks. direkte valg, skanning, peking med øynene).

Hvis elever ikke har de nødvendige ferdighetene til å indikere en pålitelig respons kan det være nødvendig å jobbe med ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten for å sikre riktig sitteplassering/posisjonering og en pålitelig tilgangsmåte. Deltakelse
i delte leseaktiviteter bør fortsette gjennom denne perioden selv om eleven ikke er i stand til å delta fullstendig. Sørg for å
gi muligheter for eleven til å delta fullstendig så snart en passende tilgangsmåte er bestemt.
Du vil kanskje bruke ALL-sjekklisten 8 ALL-sjekkliste for å avgjøre om eleven er klar for bruk av ALL.

Hvis en elev ikke har de grunnleggende språk- og kommunikasjonsferdigheter som er nødvendig for å sette i gang med
ALL, kan eleven fremdeles dra nytte av å trene på aktiviteter som fremmer grunnlaget for leseferdigheter. Dette kan man
gjøre som et ledd før man begynner veiledningen i konvensjonelle leseferdigheter. Fremvoksende aktiviteter for leseferdighet vil bygge grunnlaget for utvikling av språk og leseferdigheter, og være fordelaktig for disse elevene i stor grad. Overvåke elevens fremskritt med fremvoksende aktiviteter for leseferdigheter regelmessig. Når eleven bygger språkferdigheter vil
det være passende å reintrodusere veiledning i konvensjonelle leseferdigheter. Fremvoksende aktiviteter for leseferdighet
kan inkludere:
●
●
●
●

7.2

Å lese bøker som er morsomme og interessante for eleven.
Å introdusere nytt vokabular knyttet til motiverende hendelser og konkrete situasjoner.
Å peke ut tegn, og bokstavene og ordene de inneholder, særlig når de har en viktig betydning og er motiverende for
eleven.
Spill spill med bokstaver i alfabetet.

Elevens prestasjon er inkonsekvent

Det er forventet at det kan være noe variasjon i elevens prestasjon fra økt til økt på grunn av varierende faktorer (f.eks.
uoppmerksomhet, utmattelse, mindre sykdom). Hvis veiledning gis regelmessig bør imidlertid variasjonen fra økt til økt ikke være for stor. Totalt sett bør eleven demonstrere relativt konsistente fremskritt i læringen av målferdigheten(e) gjennom
veiledningsøktene. Hvis det er vesentlig variabilitet i elevens ytelse gjennom øktene må du stille deg selv følgende spørsmål for å prøve å finne kilden til utfordringen og en mulig løsning. Så snart kilden til utfordringen er identifisert, forsøk å implementere løsningen og evaluere effekten for å avgjøre om det er en positiv endring. Hvis ja, juster veiledningene
tilsvarende for å komme løsningen i møte. Hvis ikke, kan du vurdere andre feilsøkingstips.

7.2.1

Er det for mange distraksjoner under veiledningen?

Under læring av en ny ferdighet må elever med komplekse kommunikasjonbehov være i stand til å fokusere sin fulle oppmerksomhet og kognitive ressurser, særlig i de tidlige fasene av ferdighetsveiledningen. Hvis det er for mange forstyrrelser
under instrueringen (f.eks. støy i klasserommet) kan det være vanskelig for eleven å fokusere den nødvendige oppmerksomheten på ferdighetstilegningen, og det kan gå ut over ytelsen. For noen elever med komplekse kommunikasjonsbehov
kan det være nødvendig å starte veiledningen i et rolige omgivelser fri for distraksjoner. Etter hvert som eleven utvikler
kompetanse innen ferdighetene kan du gjennomgå og gi instruksjoner i et typisk læremiljø med flere krav og distraksjoner.

7.2.2

Varierer elevens prestasjoner ut ifra veileder?

Elevens prestasjon kan bli påvirket av veilederen. Hvis det er flere veiledere som underviser i leseferdigheter, kan variasjoner i elevens prestasjon være resultatet av dette. Eleven kan yte bedre under instruksjon av enkelte veiledere enn med andre. Hvis elevens prestasjon ser ut til å variere og det er flere veiledere involvert, kan du sjekke øktdataene og observere
for å se når eleven yter optimalt og når eleven har større utfordringer. Hvis det er variasjoner i elevens ytelse på tvers av
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veiledere, kan du observere for å avgjøre hvilke andre faktorer som kan forårsake variasjonene. Sjekk at alle veilederne
følger veiledningsprosedyrene nøye og at alle instruktørene har etablert en positiv relasjon med eleven.

7.2.3

Er veiledningsøktene for lange?

Noen elever kan prestere varierende fordi øktene er for lange. Hvis veiledningsøktene er for lange, kan elevene bli trette
og konsentrasjonen begynne å avta. Ytelsen vil falle som et resultat av dette. Noen elever vil yte bedre hvis veiledningen
er organisert i korte, mer frekvente økter, fremfor lange, men sjeldnere økter. Hvis dette er tilfellet kan du prøve å reorganisere timeplanen for å gi veiledning oftere, i kortere økter. Få hjelp til å gi eleven leseveiledning av andre (f.eks. foreldre, andre veiledere) etter behov.

7.2.4

Er eleven motivert for å lære de(n) aktuelle ferdigheten(e)?

Som tidligere nevnt kan elevens motivasjon og innsats påvirke prestasjonen. Hvis eleven ikke er motivert kan han eller
hun enkelt bli distrahert under veiledningen, noe som gir variert prestasjon. I dette tilfellet er det viktig å sørge for at eleven
er motivert. Forslag for å øke elevens motivasjon er gitt i forrige avsnitt. Se nærmere på følgende strategier for å bygge elevens motivasjon:
●
●
●
●
●

7.3

Legg vekt på koblingen mellom målferdighetene og det ønskede utfallet (dvs. lære å lese interessante og motiverende bøker, evnen til å sende tekstmeldinger og e-poster).
Tren på grunnleggende ferdigheter i en kontekst av meningsfulle leseaktiviteter for å vise denne koblingen.
Introduser interessant og meningsfullt materiale.
Etabler en positiv relasjon med eleven og sikre at veiledning er gøy.
Feire elevens prestasjoner.

Eleven har problemer med å generalisere ferdigheter

I noen tilfeller kan eleven demonstrere kompetanse innen målferdigheten under veiledning, men ha problemer med å generalisere ferdigheten i ulike aktiviteter (f.eks. bøker og enkle tekster). Hvis eleven har problemer med å generalisere ferdigheter, må du stille deg selv følgende spørsmål for å prøve å finne kilden til utfordringen og en mulig løsning. Så snart
kilden til utfordringen er identifisert, forsøk å implementere løsningen og evaluer effekten for å avgjøre om det er en positiv
endring. Hvis elevens prestasjoner forbedrer seg, kan du justere veiledningene tilsvarende for å komme løsningen i møte.
Hvis ikke, kan du vurdere andre feilsøkingstips.

7.3.1

Har eleven trent nok på målferdigheten(e)?

Det er utfordrende for elever med komplekse kommunikasjonsbehov å lære å lese. Det vil kreve øvelse på målferdigheter
før de er i stand til å bruke disse ferdighetene uten problemer i en rekke situasjoner, inkludert utvidede leseaktiviteter. Hvis
det fremdeles er krevende for eleven å utføre målferdigheten(e), kan dette skyldes problemer med å generalisere ferdighetene i nye situasjoner på grunn av manglende ressurser til å håndtere nye oppgavekrav. For å sikre vellykket generalisering av nylig tilegnede ferdigheter i møte med nye aktiviteter, må du sikre at eleven har hatt tilstrekkelig med muligheter til
å trene på ferdigheten og bygge flyt. Det kan være nødvendig å planlegge ekstra veiledningstid for å gi mer trening. Det
kan være nyttig å få hjelp av andre (f.eks. foreldre, andre veiledere) til å gi flere muligheter til selvstendig utøvelse for å
hjelpe eleven å bygge flyt med nylig tilegnede ferdigheter.

7.3.2

Er eleven kjent med kravene til den nye oppgaven?

Hvis eleven opplever det vanskelig å generalisere ferdigheter til nye oppgaver, kan dette skyldes at eleven ikke er vant
med kravene og forventningene til de nye oppgavene. Husk at nye krav introduseres hver gang en ny aktivitet introduseres
for eleven. I utgangspunktet kan eleven ha behov for støtte (f.eks. modellering eller veiledet trening) for å lykkes med å utøve ferdigheten med de nye oppgavekravene. Når eleven utvikler kompetanse før de nye oppgavene introduserer kan
støtten fjernes gradvis. Når eleven lærer viser seg kompetent i en ferdighet, kan du gi ekstra veiledning ved hjelp av et
større utvalg av opplæringsoppgaver. Hvert kapittel gir forslag til tilleggsaktiviteter som kan brukes til å utøve ferdighetene.
Prøv noen av disse aktivitetene for å hjelpe eleven å generalisere ferdigheter i en rekke situasjoner.
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8

ALL-sjekkliste

Bruk denne sjekklisten til å hjelpe og bestemme om en potensiell elev vil ha fordel av leseveiledning med ALL.
Svarer du JA på spørsmålene kan personen være en god kandidat for å begynne leseveiledning med ALL.
Svarer du NEI på noen av spørsmålene bør personen delta i en rekke aktiviteter som støtter utviklingen av fremvoksende
leseferdigheter før du begynner veiledning med ALL. De vil ha nytte av at noen leser interessante bøker til dem og oppmuntre dem til å kommunisere noe om disse bøkene. Se etter endringer i ferdighetene på sjekklisten og gjenta sjekklisten i
fremtidige revurderinger av ALL-readiness.
JA

NEI

1. Forstår personen grunnleggende spørsmål og instruksjoner?
Eksempler: Reagerer riktig på “Hva vil du?” eller “Hva er det?”
2. Forstår personen enkle samtaler om hendelser utenfor sine umiddelbare omgivelser.
Eksempler: Forstår enkle samtaler om skolen når man er hjemme, eller om å være utendørs på
kjøkkenet.
3. Gjenkjenner personen bilder og/eller tegninger.
Eksempler: Er i stand til å forstå at bildet av hunden viser en hund, eller at tegningen av en ball viser
en ball.
4. Kan personen kommunisere ved hjelp av signaler, strektegninger eller andre grafiske symboler?
Eksempler: Personen signaliserer “mer” og “spis” for å be om mat; peker på strektegninger av leketøy
for å be om leker.
5. Viser personen interesse for bøker, bokstaver og/eller tastaturet, men uten evner til å lese enkle bøker og tekster?
Eksempler: Flipper gjennom sidene av bøkene på egen hånd; peker på bokstaver eller ord på tastaturet, i bøker eller i miljøet.
6. Har personen en pålitelig fysisk måte å indikere et svar på?
Eksempler: Peker eller velger med en finger eller neve; mus; hodekontrollert mus; gaze interaction;
skanning; partnerassistert skanning.
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9

Manus til undervisning

I full instruksjonsmodus hjelper ALL-programmet eleven gjennom hver aktivitet og ferdighet med lyd- og bildestøtte som introduserer hver oppgave, ber om et svar, og gir tilbakemelding på svaret. I lærerassistert modus kan veilederen eller omsorgspersonen gi noen eller alle av disse veiledningene i stedet for programvaren. Manuseksempler for hver av
ferdighetene er gitt nedenfor for å hjelpe veiledere og omsorgspersoner i å instruere og gi tilbakemelding til eleven på riktig
måte.

9.1

Manus til undervisning - Lydsyntese

Instruksjonssteg

Manus

Introduser
oppgaven

“Vi skal lære om noen av lydene som utgjør ord. Dette vil hjelpe deg å lære å lese.”

Gå igjennom
symboler/
bilder

“La oss se på disse bildene”
Pek på symbolene/bildene en av gangen og merk dem for å sørge for at eleven kjenner ordet.
Sjekk elevens kunnskap om symbolene om nødvendig.

Modeller
lydsyntese

“Jeg skal si et ord sakte. Hør på ordet. Velg bildet som hører til ordet.”
“Jeg skal vise deg Jeg skal si et ord sakte.”
Si ordet sakte, og utvid hver av fonemene i 1-2 sekunder (“hhhhhuuuuusssss”).
Si ordet gradvis raskere, ved å utvide fonemene i 0,5-1 sekunder (hhuuss”).
Si ordet i normalt tempo (“hus”).
“Nå velger jeg bildet, ‘hus’.”
Pek på symbolet/bildet av huset.

Veiledet trening i
lydsyntese

“La oss gjøre det sammen”
Gjenta stegene for å se gjennom symbolene.
Start vet å gi nok støtte til å hjelpe eleven med å gjennomføre oppgaven.
“Jeg skal si et ord sakte. Hør på ordet. Så skal vi velge bildet som hører til ordet.”
“Jeg skal vise deg Jeg skal si et ord sakte.”
Si ordet sakte, og utvid hver av fonemene i 1-2 sekunder (“mmmmmaaaaattttt”).
Vent og la eleven svare.
Si ordet gradvis raskere, ved å utvide fonemene i 0,5-1 sekunder (mmaatt”).
Vent og la eleven svare.
Si ordet i normalt tempo (“mat”).
Vent og la eleven svare.
“Nå velger vi bildet, ‘mat’.”
Oppfordre eleven til å velge bildet for mat.
“La oss gjøre en til.”
Fortsett den veiledede treningen og gi støtte helt til eleven begynner å forutse den riktige responsen.
Når eleven viser progresjon kan du gradvis redusere støtten:
●
●
●
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Ta lengre pauser og gi eleven mer tid til å svare før du gir støtte.
Bruk gradvis en lavere stemme når du gir støtte med stemmen.
Ta gradvis bort instruksjonene som hjelper eleven å velge det riktige symbolet.
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Uavhengig trening i
lydsyntese

“Nå er det din tur.”
Gjenta stegene for å se gjennom symbolene.
“Jeg skal si et ord sakte. Hør på ordet. Velg deretter bildet som hører til ordet.”
Si ordet sakte, og utvid hver av fonemene i 1-2 sekunder (“hhhhhaaaaavvvvv”).
Pek på symbolet av hhhhhaaaaavvvvv.
Vent og la eleven svare.

Tilbakemelding
for korrekt
respons

“Det stemmer. Hhhhhaaaaavvvvv er hav.”

Tilbakemelding
for gal respons

“Du valgte [feil svar].”

Pek på symbolet for ulv.

“Hhhhhaaaaavvvvv er hav.”
Pek på symbolet for ulv.
Gjenta veiledet øvelsestrinn for dette ordet.
Gjenta uavhengig øvelsestrinn for dette ordet.

9.2

Manus til undervisning - Bokstav-lyd-korrespondanse

Instruksjonssteg

Manus

Introduser
oppgaven

“Vi skal lære om noen av lydene som bokstaver lager. Dette vil hjelpe deg å lære å lese.”
Pek på bokstaven og si den tilhørende lyden (f.eks. “j”).
IKKE si bokstavnavnet.
Spor formen på bokstaven og si den tilhørende lyden igjen (“j”).
Pek på det første symbolet/bildet og si ordet, med trykk på den første lyden (“j [pause] ul”).
Gjenta ordet og legg vekt på den første lyden (“jul”).
Gjenta dette steget for hvert symbol på siden.

Modeller bokstav-lyd-korrespondanse

“Vi skal lære om bokstaver og lydene deres. “Jeg skal vise deg. Jeg skal høre på lyden.”
Si mållyden (“j”).
“Nå ser jeg på bokstavene og velger bokstaven som sier ‘j’.”
Pek på bokstaven j blant alternativene.
Si lyden (“j”).
Si et ord som begynner på lyden (“j som i jul”).
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Veiledet trening i bokstavlyd-korrespondanse

“La oss gjøre en sammen. Jeg skal si en lyd. Hør på lyden. Så skal vi se på bokstavene og finne
bokstaven som lager den lyden.”
Si mållyden (f.eks. “j”).
Vent og la eleven svare.
“La oss se på bokstaven med lyden ‘j’.”
Pek på bokstaven j og oppfordre eleven til å velge den.
Bekreft korrekt respons. Pek på målet og si bokstavlyden (f.eks. “j”).
Gjenta lyden og si et ord som begynner på lyden (“j som i jakke”).
Fortsett den veiledede treningen og gi støtte helt til eleven begynner å forutse den riktige responsen.
Når eleven viser progresjon kan du gradvis redusere støtten:
●
●
●

Uavhengig
trening i bokstav-lyd-korrespondanse

Ta lengre pauser og gi eleven mer tid til å svare før du gir støtte.
Ta gradvis bort instruksjonene som hjelper å velge det riktige symbolet.
Så snart eleven forventer og velger riktig bokstav, kan dere gå videre til uavhengig øving.

“Nå er det din tur. Jeg skal si en lyd. Hør på lyden, se på bokstavene og velg bokstaven som lager den lyden.”
Si mållyden (f.eks. “j”).
Vent og la eleven svare.

Tilbakemelding for korrekt respons

“Det stemmer. Denne bokstaven sier ‘j’. ‘J’ som i 'jakke’.”

Tilbakemelding for gal
respons

“Du valgte [feil svar].”

Pek på bokstaven j.

“Vi må finne ‘j’.”
Pek på j.
“‘J’ som i 'jakke’.”
Gjenta veiledet øvelsestrinn for denne lyden.
Gjenta uavhengig øvelsestrinn for denne lyden.

9.3

Manus til undervisning — Fonemsegmentering

Instruksjonssteg

Manus

Introduser
oppgaven

“Vi skal lære å lytte til lydene som utgjør ord. Dette vil hjelpe deg å lære å lese.”

Se gjennom
symbolene

“La oss først se på disse bildene”
Pek på symbolene/bildene en av gangen og merk dem for å sørge for at eleven kjenner ordet.
Sjekk elevens kunnskap om symbolene om nødvendig.
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Modeller fonemsegmentering

“Jeg skal si en lyd. Hør på lyden. Pek på figuren til ordet som begynner med den lyden.”
“Jeg skal vise deg.”
“Jeg skal si en lyd.”
Si mållyden (“m”).
“Nå, ser jeg på bildene. Hvilket bilde starter med ‘m’?”
Se og pek på et av bildene, og si ordet representert av symbolet (f.eks. “katt”).
Gjenta ordet med den første bokstaven segmentert eller forlenget, og deretter mer vektlagt (“k [pause] att”).
Hvis ordet ikke begynner med målbokstaven, indikerer du “nei” og går videre til neste symbol.
Si ordet som representeres av symbolet (f.eks. “mann”).
Gjenta ordet med den første bokstaven segmentert eller forlenget, og deretter mer vektlagt (“m [pause] ann”).
“Mmmmann starter med m”
Pek på symbolet for mann
“Jeg gjør en til.”
Gjenta for å gi et nytt eksempel, med ulike lyder.

Veiledet trening i fonem
segmentering

“Nå, la oss gjøre en sammen.”
Gjenta stegene for å se gjennom symbolene.
Start vet å gi nok støtte til å hjelpe eleven med å gjennomføre oppgaven.
“Jeg skal si en lyd. Hør på lyden. Så velger vi bildet av ordet som begynner med den lyden.”
Si mållyden (“s”).
IKKE si bokstavnavnet.
“La oss se på bildene. Hvilket bilde starter med ‘s’?”
Vent litt og gi eleven muligheten til å svare.
Merk hver av svaralternativene med den første bokstaven segmentert eller forlenget og deretter mer
vektlagt (f.eks. “fffisk”, “b [pause] all”).
Ta en pause når du sier ordet som begynner med mållyden og gi eleven en mulighet til å svare ved å
velge det riktige symbolet.
Om nødvendig kan du instruere eleven til å peke på riktig symbol. Bekreft at det er den riktige
reponsen.
“Sol.”
“Sssol begynner med ‘s’.”
Husk å bare si bokstavlyden. Ikke si bokstavnavnet.
“La oss gjøre en til.”
Fortsett den veiledede treningen og gi støtte helt til eleven begynner å forutse den riktige responsen.
Når eleven viser progresjon kan du gradvis redusere støtten:
●
●
●
●

Ta lengre pauser og gi eleven mer tid til å svare før du gir støtte.
Ta gradvis bort instruksjonene som hjelper eleven å velge det riktige symbolet.
Vær mindre åpenbar i segmenteringen av den første lyden av hvert ord.
Bruk en lav stemme når du segmenterer den første lyden av ordene.
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Uavhengig trening i
lydsyntese

“Nå er det din tur. Jeg skal si en lyd. Lytt til lyden og velg bildet av ordet som begynner med
den lyden.”
Si mållyden (f.eks. “u”).
IKKE si bokstavnavnet.
Vent og la eleven svare.
“Se på symbolene. Hvilket bilde starter med ‘u’?”
Vent og la eleven svare.

Tilbakemelding
for korrekt
respons

“Det stemmer. Ulv begynner med ‘u’.”

Tilbakemelding
for gal respons

“Du valgte [feil svar].”

Pek på symbolet for opp.

“Vi må finne symbolet som begynner med ‘u’.”
“Ulv. Uuulv begynner med ‘u’.”
Pek på symbolet for opp.
Gjenta veiledet øvelsestrinn for denne lyden.
Gjenta uavhengig øvelsestrinn for denne lyden.

9.4

Manus til undervisning — KVK-ordavkoding

Instruksjonssteg

Manus

Introduser
oppgaven

“Vi skal lære å lese ord. Dette vil hjelpe deg å lære å lese [rams opp bøker som er av interesse
for eleven i tillegg til annet motiverende lesemateriale som nettsider, e-poster eller
tekstmeldinger.”

Se gjennom
symbolene

“La oss først se på disse bildene”
Pek på symbolene/bildene en av gangen og merk dem for å sørge for at eleven kjenner ordet.
Sjekk elevens kunnskap om symbolene om nødvendig.

Modeller KVKordavkoding

“Jeg skal lese dette ordet.”
Pek på målordet.
“Jeg skal peke på bokstavene og si lydene deres.”
Pek på hver av bokstavene i ordet mens du beveger fingeren sakte fra venstre til høyre under ordet.
Når du peker på hver av bokstavene i sekvensen sier du bokstavlyden (f.eks. “ffffiiiisssskkkk”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og la lydene sammenfalle gradvis (“ffiisskk”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og si ordet i normalt tempo (“fisk”).
“Nå velger jeg ‘fisk’.”
Pek på symbolet for fisk.
“Jeg gjør en til.”
Gjenta for å gi et nytt eksempel, med et annet ord.
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Veiledet trening i KVKordavkoding

“Nå, la oss gjøre en sammen.”
Gjenta stegene for å se gjennom symbolene.
Start vet å gi nok støtte til å hjelpe eleven med å gjennomføre oppgaven.
“La oss se på bokstavene. Si lydene deres i hodet ditt.”
Pek på hver av bokstavene i ordet mens du beveger fingeren glatt fra venstre til høyre under ordet.
Hvis eleven enkelt klarer å peke på bokstavene kan du oppmuntre ham/henne til å hjelpe deg å peke.
Når du peker på hver av bokstavene i sekvensen sier du bokstavlyden (f.eks. “hhhhuuuussss”).
Vent og la eleven svare.
“Nå velger vi ‘hus.”
Pek på symbolet for hus.
“Du har rett.”
Når du peker på hver av bokstavene i sekvensen sier du bokstavlyden (f.eks. “hhhhuuuussss”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og si ordet i normalt tempo (“hus”).
Pek på symbolet for hus.
“La oss gjøre en til.”
Fortsett den veiledede treningen og gi støtte helt til eleven begynner å forutse den riktige responsen.
Når eleven viser progresjon kan du gradvis redusere støtten:

Uavhengig trening i avkoding
av enkeltord

“Nå er det din tur.”
Gjenta stegene for å se gjennom symbolene. Pek på målordet.
“Se på bokstavene. Si lydene i hodet ditt.”
Hvis eleven ikke er i stand til å peke på bokstavene, kan du peke på dem ved å bevege fingeren sakte
fra venstre til høyre. Hvis eleven enkelt klarer å peke på bokstavene kan du oppmuntre ham eller henne til å peke.
“Velg bildet.”
Vent og la eleven svare.

Tilbakemelding
for korrekt
respons

“Det stemmer. Ulv begynner med ‘u’.”
Pek på hver av bokstavene i ordet i rekkefølge og si lydene deres (f.eks. “uuuullllvvvv”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og si ordet i normalt tempo (“ulv”).
Pek på symbolet for ulv.

Tilbakemelding
for gal respons

“Du valgte [feil svar].”
“Uuuullllvvvv er ulv.”
Modeller avkoding av ordet
Pek på hver av bokstavene i ordet i rekkefølge og si lydene deres (f.eks. “uuuullllvvvv”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og si ordet i normalt tempo (“ulv”).
Pek på symbolet for ulv.
Gjenta veiledet øvelsestrinn for dette ordet.
Gjenta uavhengig øvelsestrinn for dette ordet.
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9.5

Manus til undervisning - Ordbilde (Uregelmessige og av høy
interesse)

Instruksjonssteg

Manus

Introduser
oppgaven

"I dag skal vi lære å lese ord. Når du lærer å gjenkjenne ord raskt ved å se på dem, vil du kunne
begynne å lese (rams opp bøker som er av interesse for eleven i tillegg til annet motiverende lesemateriale som nettsider, e-poster eller tekstmeldinger).”

Introduser det
nye ordbildet

Si ordbildet og bruk det deretter i en setning.
"(f.eks. "Og. Kortet er blått OG hvitt.')"
Gjenta ordbildet.
"(f.eks. 'Og')."

Modeller avkoding av
ordbildet

"Jeg skal høre på ordet. Hør mens jeg sier det. (f.eks. 'Og')."
Gi instruksjonene for å lytte.
"(f.eks. "Og").»
Si målordet.
"Nå ser jeg på ordene og peker på ordet som sier (f.eks. 'Og').»
Pek på hvert av ordene sakte uten å si dem.
"Nå velger jeg (f.eks. «Og»)»
Pek på målordet (f.eks. "Og").
"Jeg gjør en til."
Gjenta for å gi et nytt eksempel, med et annet ordbilde.

Veiledet trening i ordbildeavkoding.

"La oss nå gjøre en sammen. Vi ønsker å lese ordet (f.eks. "Og.").
Gjenta stegene for å se gjennom målordet (f.eks. "Og.").
Start ved å gi nok støtte til å hjelpe eleven med å gjennomføre oppgaven.
“La oss se på ordet. Si ordet i hodet ditt.»
Pek på hvert ord mens du beveger fingeren glatt fra venstre til høyre.
Hvis eleven enkelt klarer å peke på ordet kan du oppmuntre han/henne til å hjelpe deg å peke.
"(f.eks. "Og").»
Pek på målordet og si det.
Oppmuntre eleven til å peke sammen med deg hvis det er lett for dem.
"Nå velger du (f.eks. "Og").
Vent og la eleven svare.
Gi nødvendig støtte som å fortsette og peke på målordet selv, gjenta ordet og/eller gjenta ordet i en
setning.
"Du har rett. Dette er (f.eks. 'Og')."
Pek på målordet på nytt.
"La oss gjøre en annen."
Fortsett den veiledede treningen og gi støtte helt til eleven begynner å forutse den riktige responsen.
Når eleven viser progresjon kan du gradvis redusere støtten.

Uavhengig trening i avkoding
av ordbilder

"Nå er det din tur. Jeg kommer til å si et ord. Hør på ordet. Pek deretter på ordet. "
"(f.eks. "Og').»
Vent og la eleven svare.
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Tilbakemelding
for riktig
respons

"Det stemmer. Du valgte (f.eks. "Og".)»

Tilbakemelding
for gal respons

"Du valgte [feil svar]."

Pek på målordet og si det igjen.

"Vi må finne (f.eks. 'Og')»
Modeller riktig svar og si ordet.
Gjenta stegene for øvelsene for å lære ordbildet.
Gjenta stegene for uavhengig trening for innlæring av ordbildet.

9.6

Manus til undervisning — Delt lesing

Dette eksempelmanuset bruker boken “Detektiven Tom” som et eksempel. Tilpass manuset til å passe med boken du
leser.
Instruksjonssteg

Manus

Introduser
oppgaven

“Vi skal lese en bok sammen. Jeg vil lese noen av ordene i boken og du kan lese noen av ordene. Vi skal lese en bok som heter ‘Detektiven Tom’.”

Lære nytt
vokabular

Før du begynner å lese den nye boken må du sørge for at eleven forstår vokabularet som brukes i historien. Lær eleven betydningen av de nye konseptene i vokabularet etter behov.

Se gjennom
symbolene

“La oss først se på disse bildene”

Introduser
temaet

Les tittelen på boken. “Detektiven Tom”

Pek på symbolene/bildene en av gangen og merk dem for å sørge for at eleven kjenner ordet.

Introduser temaet i boken.
“Denne boken handler om ting som Tom ser.”
Still spørsmål om emnet. Relater emnet til elevens erfaring. (f.eks. “Hva tror du Tom kommer til å
se? Hva ser du akkurat nå?”).
Introduser en hensikt med å lese (“La oss finne ut hva Tom ser!”).

Les teksten

Les den umarkerte teksten i den første setningen. Stopp før du leser det markerte ordet. Bruk uttrykk i
stemmen din for å gjøre historien mer interessant for eleven. Mens du leser, pek på hver av bokstavene i ordene mens du beveger fingeren sakte fra venstre til høyre under ordene. Stopp ved det markerte ordet.
“Tom ser en...”

Oppfordre eleven til å lese
målordet

I begynnelsen kan det hende du må indikere til eleven at det er hans/hennes tur til å lese (f.eks. “Nå er
det din tur.”).
Når eleven er vant til oppgaven kan du slutte med instruksjonene gradvis for å opprettholde flyten i lesingen. Pek på hver av bokstavene i ordet mens du beveger fingeren glatt fra venstre til høyre. Hvis
eleven enkelt klarer å peke på bokstavene kan du oppmuntre ham/henne til å hjelpe deg å peke. Gi
modellert eller veiledet trening kun ved behov for å hjelpe eleven å fullføre oppgaven. Slutt med disse
instruksjonene gradvis ettersom eleven utvikler denne ferdigheten.
Vent og la eleven svare ved å velge det riktige symbolet.

Tilbakemelding
for korrekt
respons

Hvis eleven leser ordet og velger det riktige symbolet gjør du følgende:
“Du har rett”
Pek på hver av bokstavene i ordet i rekkefølge og si lydene deres (f.eks. “ssseeerrr”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og si ordet i normalt tempo (“ser”).
Les hele setningen fra begynnelse slutt med passende uttrykk, og pek på hver av ordene mens du leser dem (“Tom ser en hund.”).
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Tilbakemelding
for gal respons

Hvis eleven velger feil symbol gjør du følgende:
“Du valgte [feil svar].”
Modeller avkoding av ordet.
Pek på hver av bokstavene i ordet i rekkefølge og si lydene deres (f.eks. “ssseeerrr”).
Gjenta ordet, beveg fingeren raskere og si ordet i normalt tempo (“ser”).
Pek på symbolet for ser.
Les hele setningen fra begynnelse slutt med passende uttrykk, og pek på hver av ordene mens du leser dem (“Tom ser en hund.”).
Gjenta disse stegene og bruk veiledet trening for å hjelpe eleven å avkode ordene korrekt.

Fortsett å lese
boken

82

Gjenta disse stegene for hver side av boken helt til du når slutten av historien.
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