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Introduktion till ALL

Vikten av läs- och skrivkunnighet
Det är nästan omöjligt att överskatta vikten av läs- och skrivkunnighet i dagens samhälle. De som kan läsa och skriva får
ökat tillgång till utbildning, anställning, socialt umgänge, allmänt förekommande teknik och ett stort utbud av informationsresurser. De som inte är läs- och skrivkunniga riskerar avsevärt begränsade utbildningsmässiga, yrkesmässiga och sociala
möjligheter; de möter ofta sociala fördomar, låga förväntningar och negativ bedömning av deras kompetens.
Läs- och skrivkunnighet och komplexa kommunikationsbehov
Historiskt sett har miljontals människor med särskilda behov berövats möjligheten att lära sig läsa och skriva på grund av
låga förväntningar och på grund av brist på effektiv läs- och skrivintervention. Individer med komplexa kommunikationsbehov - de med problematik inom autismspektrat, cerebral pares, Downs syndrom och andra funktionsnedsättningar - har varit speciellt sårbara för exkludering från läs- och skrivundervisning. En av de stora bidragande faktorerna har varit bristen
på evidensbaserade läroplaner för läs- och skrivkunnighet som är anpassade för att främja deltagandet för individer med
komplexa kommunikationsbehov. Läsprogrammet Accessible Literacy Learning (ALL) är framtaget för att ta itu med det
omedelbara behovet av effektiva forskningsbaserade läs- och skrivundervisning som är anpassade för att möta behoven
hos individer med komplexa kommunikationsbehov.
Evidensbaserade metoder
Att kunna läsa är avgörande för framgångsrik inlärning. Läsprogrammet ALL, utvecklat av forskarna Janice Light och David
McNaughton vid Pennsylvania State University, är ett unikt program framtaget för att lära elever med en mängd olika funktionsnedsättningar, inklusive autism, cerebral pares, Downs syndrom och utvecklingsapraxi, att läsa och skriva. ALL är ett
evidensbaserat tillvägagångssätt som har visat sig vara mycket effektivt för att hjälpa elever med funktionsnedsättningar
att läsa grundläggande ord och meningar. ALL är specifikt framtaget för att möta behoven hos personer som behöver
AKK, samt personer med komplexa kommunikations- och fysiska tillgänglighetsutmaningar.
Resultat bevisade genom forskning
Läsprogrammet ALL är baserat på rekommendationer från National Reading Panel, som anger att läs- och skrivförmåga
ska läras ut med hjälp av principerna för effektiv undervisning – genom att kombinera direkt undervisning med tillämpning i
samband med meningsfulla och motiverande läs- och skrivaktiviteter. Det här programmet följer dessa rekommendationer
genom att ge Bottom-up-undervisning som bygger delfärdigheter (fonologisk medvetenhet, koppling mellan bokstav/ljud)
och även top-down-undervisning som fokuserar på meningsfulla läsupplevelser och läsaktiviteter baserade på elevens intressen. Läsprogrammet ALL:s effektivitet utvärderades med hjälp av den ursprungliga tryckta versionen av ALL under ett
5-årigt forskningsprogram med en mängd olika deltagare med komplexa kommunikationsbehov, inklusive användare med
autism, cerebral pares, Downs syndrom, utvecklingsapraxi och med flera funktionshinder. Som ett resultat av läs- och
skrivundervisningen uppnådde alla deltagare konventionell läs- och skrivförmåga. Programvaran ALL är framtagen för att
följa samma standarder och metoder som bevisats med den ursprungliga tryckta versionen och underlättar dessutom genom inbyggda uppmaningar, prestationsregistrering och bättre tillgänglighet.
Se Bilaga A Referenslista för forskningskällor.
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2.1

Läs- och skrivundervisning med ALL
vilka förhandskrav finns det för att använda ALL?

Användare har störst fördel av detta läsprogram om de har följande färdigheter:
●
●
●
●
●
●

Förstår grundläggande frågor och instruktioner.
Förstår enkla konversationer om händelser utanför den omedelbara omgivningen.
Känner igen bilder och/eller streckbilder.
Kommunicerar med tecken, streckbilder eller andra grafiska symboler.
Visar ett intresse för böcker, bokstäver och/eller tangentbordet men kan ännu inte läsa enkla böcker eller andra
texter.
Har ett pålitligt sätt att ge ett svar på (t.ex. direktval eller att peka med ett finger eller knuten hand, val med huvud-/
hakpekare, ögonspårning eller skanning).
Du kan använda 8 Checklista för ALL-förmåga för att hjälpa dig fastställa om användaren är redo för ALL.

Individer som inte har de nödvändiga färdigheterna kan delta och finna nöje i en rad olika aktiviteter som stödjer utvecklingen mot en framväxande läs- och skrivförmåga. De kommer ha nytta av att ha föräldrar eller personal som läser intressanta
böcker för dem och ger dem möjlighet att kommunicera om dessa böcker.
De grundläggande undervisningssätten som beskrivs i detta program förutsätter att användaren har fungerande
syn och hörsel, med eller utan hjälpmedel.

2.2

Hur mycket tid krävs för läs- och skrivundervisning?

Barn som utvecklas tillbringar en stor del av sin tid i skolan för att lära sig läsa och skriva. Faktum är att bästa rekommenderade praxis är att barn i klass 1-3 får minst 90 minuters läs- och skrivundervisning per dag och att elever i "riskzonen"
bör få ytterligare 40-60 minuter vilket innebär totalt 130-150 minuters undervisning per dag. Individer med komplexa kommunikationsbehov kan behöva ännu mer undervisningstid eftersom de ofta kommunicerar långsammare än sina
jämnåriga.
Även om det bästa är om användare har betydande tid avsatt för läs- och skrivundervisning är det inte alltid möjligt p.g.a.
andra behov och prioriteringar. Trots det är det viktigt att ha läs- och skrivundervisning i så stor grad som användarens
schema tillåter (med vetskapen att läs- och skrivförmåga kan komma att uppnås långsammare). Ett antal av deltagarna i
forskningsstudien visade stora framsteg i sin läsförmåga när endast 30-60 minuters undervisning, 1-2 gånger per vecka,
schemalades.

2.3

Vikten av att läsa för användare med komplexa
kommunikationsbehov.

Det ultimata målet med läsundervisning är att användare ska tillägna sig förmågan att oberoende läsa en mängd olika texter, förstå dessa texter och ha glädje av olika läsaktiviteter. För att hjälpa användare att uppnå de färdigheter som krävs för
att förstå och diskutera texter är det viktigt att regelbundet läsa för dem och ge möjlighet att diskutera texten. Att läsa berättelser och andra skrivna texter för användare är ett kraftfullt sätt för dem att:
●
●
●
●
●

Se att läsning är intressant och kul.
Skapa motivation att lära sig läsa.
Utveckla förmågan att förstå.
Lära sig att diskutera texter och relatera dem till sina egna tidigare kunskaper och upplevelser.
Lära sig ett mer avancerat språk, inklusive nya ord till ordförrådet, nya typer av meningar och nya genrer (t.ex. berättelser eller historier, övertygande argument, förklarande uppsatser).

Hittills har få experimentella studier undersök hur läsning påverkar språket och läs- och skrivutvecklingen hos användare
med komplexa kommunikationsbehov. Flera studier antyder dock att det finns stora fördelar med att läsa för barn som
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utvecklas normalt. Det finns god anledning att anta att användare med komplexa kommunikationsbehov skulle ha samma
fördelar av att föräldrar och lärare regelbundet läser för dem och uppmuntrar deras deltagande i läsaktiviteter.
När föräldrar och lärare läser böcker för användare presenterar de dem för vokabulär, meningsuppbyggnaden och berättandestrukturer som används i böcker. Detta hjälper användare att bygga nya språkförmågor och förbereda sig för mer
avancerade läsupplevelser när de själva kan läsa texterna. Upplevelsen då någon läser berättelser introducerar också användare för den typ av reflekterande tänkande som krävs i de flesta utbildningsaktiviteter och specifikt när man läser böcker (t.ex. Vad tror du kommer hända härnäst? Varför?).
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Komma igång

När du startar programvaran ALL för första gånger visas skärmen Välkommen till ALL. Här kan du titta på en introduktionsvideo, lägga till en ny elev och återställa en elev.

Figur 3.1 Välkommen till ALL

3.1

Titta på videon

Bekanta dig med programvaran ALL genom att titta på den korta introduktionsvideon. Den här videon ger dig en överblick
av programvaran och visar dig hur du kan använda den för att på bästa sätt lära dina elever att läsa.

3.2

Lägga till en ny elev

Alla elever som använder programvaran ALL måste ha en egen profil. Detta gör det möjligt för varje elev att ha en egen
studieplan, egna inställningar och spåra framsteg.

Accessible Literacy Learning (ALL) Bruksanvisning v.1.4 - sv-SE

3 Komma igång

9

1.

Välj Lägg till en ny elev. Dialogrutan Lägg till elev öppnas.

2.

Skriv elevens för- och efternamn.

3.
4.

Välj kalendern
för att ställa in elevens födelsedatum.
Välj födelsemånad och år, sedan dag. Tryck på OK för att spara

5.

Om du vill kan du använda knappen
för att använda en anpassad bild för eleven. Välj en sparad bild från din
enhet eller ta en bild om din enhet har en inbyggd kamera.
Tryck på OK för att spara din nya elev.

6.

När du har lagt till en ny elev ser du startskärmen i elevläge för den eleven (se avsnitt 4.1 Startskärmen för elevläge). Från
den här skärmen kan du starta en ALL-session eller öppna biblioteket för att läsa en bok (se avsnitt 4.1.2 Bibliotek).

3.3

Återställ en elev

Om du har en säkerhetskopierad fil för en elev sparad lokalt eller på ditt myTobiiDynavox-konto kan du återställa eleven
och dennes data på din aktuella enhet.
Återställ från myTobiiDynavox
Du måste vara ansluten till internet för att återställa från myTobiiDynavox.
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1.

Välj Återställ elev. Dialogrutan Återställ elev öppnas.

2.

Välj myTobiiDynavox.
Om du inte redan är inloggad kommer du uppmanas att ange dina inloggningsuppgifter för myTobiiDynavox.

3.

Välj elevens säkerhetskopierade fil i listan och tryck sedan på OK.

4.
5.

En förloppsruta för nedladdning av elev öppnas. När nedladdningen är klar öppnas dialogrutan Välj elev.
Välj den elev du vill ha aktiv för tillfället och tryck sedan på OK.
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Återställa från en lokal fil.
1.

Välj Återställ elev. Dialogrutan Återställ elev öppnas.

2.
3.

Välj Lokal fil.
Använd uppåtpilar och mappar för att navigera till den katalog som innehåller den säkerhetskopierade filen. Välj
önskad säkerhetskopierad fil [filename].auf
Tryck på den gröna knappen Välj. Dialogrutan Välj elev öppnas.
Välj den elev du vill ha aktiv för tillfället och tryck sedan på OK.

4.
5.
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4

Elevläge

4.1

Startskärmen för elevläge

1.

Gå till lärarläge — Välj för att gå till lärarläge (se 5 Lärarläge).

2.

Knappen Starta/återuppta session — Välj för att starta en ALL-session. Om föregående session inte är slutförd
kommer den att återupptas där den avslutades.

3.

Biblioteksknappen — Öppnar biblioteket där eleven kan välja en bok att läsa (se 4.1.2 Bibliotek).

4.

Kommande/Pågående — Visar den färdighet eleven kommer att arbeta med när denne startar sessionen. Välj
knappen

för att åsidosätta och välja en annan färdighet.

5.
Läge — Visar det aktuella läget. Välj knappen

för att byta läge. (Se 4.1.1 Lägen).

6.

Knappen Avbryt session — Avslutar den aktuella sessionen så att eleven kan börja med en ny. Data från avbrutna
sessioner sparas inte. Denna knapp visas endast om det finns en pågående session.

7.

Märken för uppnådda färdigheter — Eleverna belönas med märken för varje färdighet de uppnår. Märkena visas
automatiskt när eleven har slutfört en färdighet eller när läraren ställer anger en färdighet som inlärd. (Se 4.1.3 Märken för uppnådda färdigheter).

4.1.1

Lägen

Lägena i ALL är skräddarsydda för olika typer av användning: Teacher Assisted vid de tillfällen då eleven behöver en lärare
eller vårdare som ger uppmaningar, Alla instruktioner för elever att använda på egen hand med komplett programstöd och
Endast mål för elever som kan arbeta självständigt med mindre programstöd.
Läget Teacher Assisted
●

Detta läge låter lärare tillhandahålla eleven med vissa eller alla instruktioner. Mål, uppmaningar och feedback ges
av läraren och/eller av ALL: ALL registrerar automatiskt data.
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Alla instruktioner
●

Detta låter eleven självständigt utföra aktiviteterna i ALL. Programmet visar mål, uppmanar eleven och ger feedback samtidigt som det registrerar data.

Endast mål
●

Detta läge låter eleven öva färdigheter i ALL självständigt. Programmet visar mål och uppmanar eleven. Läget Endast mål är standard.

Övning
●

4.1.2

Denna inställning låter eleven träna på färdigheter i valfritt läge utan att data registreras.

Bibliotek

Biblioteket innehåller systemböcker och anpassade böcker som läraren har importerat och tilldelat eleven. När en elev har
uppnått de färdigheter som krävs för att läsa en specifik systembok visas den boken med ikonen
verna får läsa vilken bok de vill i biblioteket, med eller utan ikon.
1.
2.

på omslaget. Ele-

Välj knappen Bibliotek.
Välj en bok för att läsa den.

Läraren kan skapa anpassade böcker och redigera elevens bibliotek i lärarlägets bokdel (se avsnitt 5.5 Böcker).
Att läsa biblioteksböcker och utföra aktiviteterna i böckerna kommer, beroende på bok, att räknas med i elevens
avkodning av CVC-ord och färdigheter inom högintressanta ord.

4.1.3

Märken för uppnådda färdigheter

Figur 4.1 Märke för uppnådd färdighet — Fonemsyntes
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Eleverna tilldelas ett märke, som visas på elevens startskärm, för varje färdighet de uppnår i ALL-programmet. Välj ett märke att visa eller skriv ut certifikatet för uppnådd färdighet.

Figur 4.2 Certifikat för uppnådd färdighet
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4.2

Sessionsskärmen

1. Tillbakaknappen — Återgå till elevens startskärm.
2. Knappen Upprepa uppmaning — Upprepar uppmaningen för den aktuella frågan.
3. Växlingsknappen Pausa/Återuppta — Tryck på denna knapp för att pausa sessionen. Tryck på den igen för att återuppta. ALL:s senaste ljudåterkoppling spelas upp igen när sessionen återupptas.
4. Hjälpknappen — Öppnar den hjälptext som är relevant för sessionsskärmen.
5. Nåla fast alternativmenyn — Nålar fast alternativmenyn så att den alltid är maximerad.
6. Knappen Åsidosätt svar — Om eleven väljer ett felaktigt svar eller inte svarar alls kan läraren använda knappen Åsidosätt svar för att markera frågan som korrekt.
7. Knappen Nästa — Välj för att gå vidare till nästa aktivitet. Knappen Nästa visas bara (när ett svar har valts på den
aktuella sidan) i läget Teacher Assisted.
8. Svarsnyckel — Markerar rätt svar. Svarsnyckeln visas bara i läget Teacher Assisted.
9. Förloppsindikator (visad med spelläge aktiverat) — Visar elevens framsteg i den aktuella sessionen. När spelläge
inte är aktiverat är förloppsindikatorn en enkel, monoton stapel.
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5

Lärarläge

5.1

Överblick över färdighet

Avsnittet Överblick över färdighet spårar en elevs framsteg genom hela ALL-studieplanen och erbjuder läraråsidosättningar för individuella färdigheter.

Figur 5.1 Lärarläge — Överblick över färdighet

5.1.1

Färdigheter och steg

Eleverna arbetar i ALL-programmet i steg. Elevikonen visar vilket steg eleven arbetar i för tillfället. När en elev har bemästrat alla färdigheter i steg 1 går denne vidare till färdigheterna i steg 2. Färdigheterna Högintressanta helord och Gemensam
läsning finns tillgängliga i alla tre stegen.
Välj ett kunskapsblock för att se en beskrivning av den specifika färdigheten och alla lärarstyrda alternativ kopplade till den
färdigheten.

5.1.1.1

Steg 1

Fonemsyntes
●

Detta avsnitt fokuserar på att skapa ord genom att kombinera bokstavsljud. Färdigheten kommer anses som inlärd
när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad.

Kopplingen mellan bokstav/ljud 1
●

Detta avsnitt fokuserar på förmågan att koppla ihop bokstäverna a, m, t, p, o och n med de ljud de representerar.
Varje målbokstav i denna kategori kommer anses som inlärd när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i
rad. Hela färdigheten är uppnådd när alla bokstäver i detta avsnitt är inlärda.
Bokstaven x är inte inkluderad i Koppling mellan bokstav/ljud.
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5.1.1.2

Steg 2

Fonemsegmentering
●

Detta avsnitt fokuserar på förmågan att dela upp ord i individuella ljud. Färdigheten kommer anses som inlärd när
eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad.

Kopplingen mellan bokstav/ljud 2
●

Detta avsnitt fokuserar på förmågan att koppla ihop bokstäverna c, d, u, s, g, h, i, f, b, l, e, r, w och k med de ljud de
representerar. Varje målbokstav i denna kategori kommer anses som inlärd när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt
två sessioner i rad. Hela färdigheten är uppnådd när alla bokstäver i detta avsnitt är inlärda.
Bokstaven x är inte inkluderad i Koppling mellan bokstav/ljud.

Avkodning av CVC-ord
●

Detta avsnitt fokuserar på färdigheten att känna igen bokstäver i konsonant-vokal-konsonant-ord (CVC-ord som t.
ex. bok, mat), koppla ihop dem med korrekt ljud och sätta ihop dem för att fastställa ordet och dess betydelse. Färdigheten kommer anses som inlärd när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad.

5.1.1.3

Steg 3

Kopplingen mellan bokstav/ljud 3
●

Detta avsnitt fokuserar på förmågan att koppla ihop bokstäverna v, y, z, j och q med de ljud de representerar. Varje
målbokstav i denna kategori kommer anses som inlärd när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad.
Hela färdigheten är uppnådd när alla bokstäver i detta avsnitt är inlärda. Tidigare inlärda bokstäver dyker upp i sessionerna emellanåt för att säkerställa att mönstermatching inte sker.
Bokstaven x är inte inkluderad i Koppling mellan bokstav/ljud.

Avancerad avkodning av ord
●

Detta avsnitt fokuserar på förmågan att känna igen konsonanter och vokaler i CCVC-ord (t.ex. stor, grön) och
CVCC-ord (t.ex. boll, katt), koppla ihop dem med korrekt ljud och sätta ihop dem för att fastställa ordet och dess betydelse. Färdigheten kommer anses som inlärd när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad.

Oregelbundna helord
●

Detta avsnitt fokuserar på ord som inte kan ljudas eftersom de inte följer reglerna (t.ex. kök, och). Varje målord i
denna kategori kommer anses som inlärt när eleven fått minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad. Hela färdigheten
är uppnådd när alla ord i detta avsnitt är inlärda.

5.1.1.4

Högintressanta helord

Detta avsnitt fokuserar på ord som inte kan ljudas för att de inte följer reglerna och är av stort intresse eller motiverande för
eleven (t.ex. personers namn, platser, leksaker, aktiviteter). Denna aktivitet blir inte tillgänglig förrän läraren har lagt till högintressanta helord för eleven (se 5.4 Ord). Individuella högintressanta helord kommer anses som inlärda när eleven fått
minst 8 av 10 mål rätt två sessioner i rad. Denna färdighet anses vara inlärd när eleven har bemästrat alla ord läraren har
lagt in åt honom/henne. När läraren lägger till nya ord återgår färdigheten Högintressanta helord till att vara ej inlärd.

5.1.1.5

Gemensam läsning

Gemensam läsning fokuserar på att använda utvecklande och inlärda förmågor i meningsfulla läsupplevelser. Gemensam
läsning kan inte uppnås, men data från de böcker eleven läser används för att uppnå avkodning av ord och
helordsaktiviteter.
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5.1.2

Uppnådd färdighet

Elever uppnår en färdighet genom att få 80 % eller fler rätt för den färdigheten under två sessioner i rad. Om en lärare vill
åsidosätta funktionen uppnå under sessioner kan denne använda knappen Ange som inlärd på skärmen för kunskapsöversikt för att omedelbart ange denna färdighet som inlärd. Inlärda färdigheter kommer inte längre att visas i elevens vanliga sessioner (de kommer att visas i granskningssessioner), så det är ett användbart verktyg om användaren har kört fast
i en specifik färdighet och läraren vill att eleven ska gå vidare med resten av ALL-programmet. Om färdigheten redan är
uppnådd visas knappen Återställ vilken kommer att ange färdigheten som ej inlärd och på nytt föra in denna färdighet i
elevens sessioner. Att återställa en färdigheten till ej inlärd kan vara användbart om eleven har haft en paus från ALL-programmet och har glömt en färdighet som de tidigare bemästrat.
För färdigheten Koppling mellan bokstav/ljud kan läraren använda knappen Visa bokstäver för att se de individuella bokstäverna, hur det går för eleven med varje bokstav och ange individuella bokstäver som inlärda eller inte inlärda.

Figur 5.2 Överblick över färdighet — Visa bokstäver
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5.2

Studenthantering

Elevmenyn finns högst upp i högra hörnet på lärarlägesskärmen. Välj den vita triangeln för att maximera eller minimera
elevmenyn.

Figur 5.3 Elevmeny — Maximerad

5.2.1

Redigera profil

5.2.1.1

Spelläge

Spelläget lägger till en förloppsindikator med ett tema, belöningsanimationer och ljud på sessionsskärmen. Belöningsanimationerna och ljuden spelas upp när eleven gör ett korrekt svar. Aktivera det genom att markera rutan Spelläge.
När spelläget är inaktiverat visas inga belöningsanimationer och inga ljud spelas upp under sessionen och förloppsindikatorn är monoton.
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Spelläge aktiverat

5.2.1.2

Spelläge inaktiverat

Bildinställningar

Bildinställningarna bestämmer vilken typ av bilder (PCS-symboler eller fotografier) eleven kommer att se i sina ALLsessioner.

Figur 5.4 Redigera profil — Bildinställningsmeny
1.
2.

Välj Elevmeny i lärarläge och välj sedan Redigera profil.
Använd menyn Bildinställningar för att välja fotografier eller symboler.

Accessible Literacy Learning (ALL) Bruksanvisning v.1.4 - sv-SE

5 Lärarläge

21

Fotoinställningen kommer att använda fotografier närhelst
det är möjligt i ALL-programvaran, Du kan också ladda
upp fotografier (t.ex. ett foto av elevens katt för ordet
"katt”) i avsnittet Ord (se 5.4 Ord).

5.2.1.3

Symbolinställningen kommer att använda PCS-symboler
närhelst det är möjligt i ALL-programvaran,

Manövermetod

Se avsnitt 6 Manövermetoder

5.2.1.4
1.
2.

Avancerade inställningar — Röst och tal

Välj Elevmeny i lärarläge och välj sedan Redigera profil.
Välj Avancerade inställningar. Dialogrutan Avancerade inställningar öppnas.

Figur 5.5 Dialogrutan för avancerade inställningar
5.2.1.4.1

Röst

Välj rullgardinsmenyn Röst för att bläddra bland de röster som finns installerade på din enhet och gör ett val.
Röstinställningen påverkar endast böcker. Den kommer inte att ändra uppmaningsrösten som hörs under ALLsessioner.
5.2.1.4.2

Text till talhastighet

Använd reglaget för att justera talhastigheten. Genom att dra reglaget från vänster till höger ökar talhastigheten.
Välj knappen Förhandsgranska för att höra ett talprov med den valda talhastigheten.
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Text till talhastighet påverkar endast böcker. Den påverkar inte talhastigheten på sessionsuppmaningar.

5.2.1.4.3

Svarsfördröjning

Svarsfördröjning är den tid efter en uppmaning en elev har på sig att svara innan frågan markeras som fel (obesvarad).
Använd reglaget för att justera svarsfördröjningstiden. Genom att dra reglaget från vänster till höger ökar
svarsfördröjningstiden.
Det kan vara bra att öka svarsfördröjningstiden för elever som använder manövermetoder som kräver längre tid
för att göra val, såsom skanning.
5.2.1.4.4

Instruktionsfördröjning

Instruktionsfördröjning ställer in tiden mellan instruktionerna. Ställ in instruktionsfördröjningstiden baserat på hur lång tid
din elev behöver för att bearbeta de givna instruktionerna.
Använd reglaget för att justera svarsfördröjningstiden. Genom att dra reglaget från vänster till höger ökar
svarsfördröjningstiden.

5.2.1.5

Ta bort elev
Att ta bort en elev är en permanent åtgärd om du inte har en befintlig säkerhetskopia av elevens profil som du
kan återställa senare. Om du förväntar dig att du kommer att behöva eleven igen någon gång i framtiden måste
du säkerhetskopiera elevens profil innan du tar bort eleven. Se avsnitt 5.2.5 Säkerhetskopiera en elev.

Figur 5.6 Redigera profil — Ta bort elev
1.
2.

Välj Elevmeny i lärarläge och välj sedan Redigera profil.
Välj Ta bort elev. Dialogrutan Ta bort elev öppnas.
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3.

Välj Ja om du är säker på att du vill ta bort den aktuella eleven. Välj Nej för att avbryta om du inte vill ta bort den aktuella eleven.
När du har tagit bort den valda eleven måste du välja en annan elev som aktiv i ALL-programvaran.

5.2.2

Byt elev

Ändra vilken elev som är aktiv i ALL-programvaran.
1.
2.
3.

Välj Elevmeny.
Välj Byt elev. Dialogrutan Välj elev öppnas.
Välj den elev du vill ha aktiv och tryck sedan på OK.

Figur 5.7 Byt elev — Dialogrutan Välj elev

5.2.3

Skapa en ny elev

1.
2.
3.
4.
5.

Välj Elevmeny i lärarläge.
Välj Skapa ny elev.
Skriv elevens för- och efternamn.
Välj kalendern för att ställa in elevens födelsedatum.
Välj födelsemånad och år, sedan dag. Tryck på OK för att spara

6.

Om du vill kan du använda knappen
för att använda en anpassad bild för eleven. Välj en sparad bild från din
enhet eller ta en bild om din enhet har en 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 menyn Bildinställningar väljer du om du vill att eleven ska se fotografier eller PCS-symboler i sina aktiviteter och
böcker.
9. Välj ett lämpligt sätt för eleven att göra sina val i programmet i menyn Manövermetod. Se avsnitt 6
Manövermetoder.
10. Välj OK för att spara din nya elev.

5.2.4

Återställ en elev

Du kan återställa en elev från en säkerhetskopierad fil som du sparat på myTobiiDynavox eller hårddisken på din lokala
enhet.
Återställ från myTobiiDynavox
Du måste vara ansluten till internet för att återställa från myTobiiDynavox.

1.
2.

Välj Elevmeny i lärarläge.
Välj Återställ elev. Dialogrutan Återställ elev öppnas.

3.

Välj myTobiiDynavox.
Om du inte redan är inloggad kan du uppmanas att logga in med dina inloggningsuppgifter för myTobiiDynavox.

4.
5.
6.

Välj en säkerhetskopierad fil i listan och tryck sedan på OK.
En förloppsruta för nedladdning av elev öppnas. När nedladdningen är klar öppnas dialogrutan Välj elev.
Välj den elev du vill ha aktiv för tillfället och tryck sedan på OK.

Återställa från en lokal fil.
1.

Välj Elevmeny i lärarläge.

Accessible Literacy Learning (ALL) Bruksanvisning v.1.4 - sv-SE

5 Lärarläge

25

2.

Välj Återställ elev. Dialogrutan Återställ elev öppnas.

3.
4.

Välj Lokal fil.
Använd uppåtpilar och mappar för att navigera till den katalog som innehåller den säkerhetskopierade filen. Välj
önskad säkerhetskopierad fil [filename].auf
Tryck på den gröna knappen Välj. Dialogrutan Välj elev öppnas.
Välj den elev du vill ha aktiv för tillfället och tryck sedan på OK.

5.
6.

5.2.5

Säkerhetskopiera en elev

Du kan säkerhetskopiera en elev, inklusive dennes profilinställningar, prestationsdata, böcker och ord till myTobiiDynavox
eller till en fil på din enhet eller externa hårddisk. Att skapa en säkerhetskopia gör det möjligt att vid ett senare tillfälle återställa eller flytta eleven och elevens data till en annan enhet.

Figur 5.8 Redigera profil — Säkerhetskopiera elev
Säkerhetskopiera till myTobiiDynavox
Du måste vara ansluten till internet för att säkerhetskopiera till myTobiiDynavox.
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1.
2.

Välj Elevmeny i lärarläge och välj sedan Redigera profil.
Välj Säkerhetskopiera elev. Dialogrutan Säkerhetskopiera elev öppnas.

3.

Välj myTobiiDynavox.
Om du inte redan är inloggad kan du uppmanas att logga in med dina inloggningsuppgifter för myTobiiDynavox.

4.

En förloppsruta visas för att markera att säkerhetskopieringen pågår.
När säkerhetskopieringen är klar öppnas dialogrutan Säkerhetskopiering av användare slutförd

5.

Välj OK.

Säkerhetskopiera till en lokal fil
1.
2.

Välj Elevmeny i lärarläge och välj sedan Redigera profil.
Välj Säkerhetskopiera elev. Dialogrutan Säkerhetskopiera elev öppnas.
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3.
4.
5.
6.
7.

Välj Lokal fil.
Använd uppåtpilar och mappar för att navigera till den katalog där du vill spara filen.
Välj den gröna knappen Välj för att välja katalog. Dialogrutan Ange filnamn öppnas.
Skriv ett filnamn i textfältet och tryck sedan på OK.
En förloppsruta visas för att markera att säkerhetskopieringen pågår.
När säkerhetskopieringen är klar öppnas dialogrutan Säkerhetskopiering av användare slutförd

8.

Välj OK.

5.2.6

Ta bort säkerhetskopierade elevfiler från myTobiiDynavox
När du tar bort en säkerhetskopierad fil tas den bort permanent. Ta enbart bort säkerhetskopierade elevfiler som
du är säker på att du inte kommer att behöva i framtiden.

1.
2.
3.
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Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
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4.

Välj ALL.

5.

Leta reda på den säkerhetskopierade elevfil du vill ta bort och välj Ta bort.

5.3

Historik och rapporter

Visa tid och datum för elevens sessioner, hur eleven presterade, dennes svar på individuella aktiviteter, m.m.

5.3.1

Sortera rapporter

Du kan sortera listan över sessioner efter tidsperiod och efter ämne. Ställ in start- och slutdatum för tidsperioden genom
att klicka på kalendrarna.

Figur 5.9 Rapporter — Sortera efter datum
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Välj från menyn över färdigheter för att sortera efter en viss färdighet. Alternativet Kombinerade färdigheter kommer att
visa resultat för alla färdigheter.

Figur 5.10 Rapporter — Sortera efter färdighet

5.3.2

Generera och skriva ut rapporter

Du kan visa och skriva ut rapporter som inkluderar e eller flera sessioner.
Rapporter för flera sessioner visar elevens namn, sessionsdatum och tid, resultat (% rätt), färdighet och läge. De visar inte
svaren som givits för individuella aktiviteter.
Rapporter för enskilda sessioner visar elevens namn, sessionsdatum och tid, resultat (% rätt), färdighet, läge och svaren
eleven givit i varje aktivitet.
Rapport för flera sessioner
1.
2.
3.
4.

Välj Historik och rapporter i lärarläge.
Använd start- och slutdatum och Färdighetsmenyn för att hitta de sessioner du vill inkludera i rapporten.
Välj Visa rapport. Rapporten kommer att öppnas i din standarddokumentläsare.
Använd utskriftsfunktionen i din dokumentläsare för att skriva ut rapporten.

Rapport för enskild session
1.
2.
3.

Välj Historik och rapporter i lärarläge.
Använd start- och slutdatumen och Färdighetsmenyn för att hitta den session du vill visa.
Välj en session. Dialogrutan Sessionsinformation öppnas.

4.

Välj Visa rapport. Rapporten kommer att öppnas i din standarddokumentläsare.
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5.

5.4

Använd utskriftsfunktionen i din dokumentläsare för att skriva ut rapporten.

Ord

I avsnittet Ord kan du hantera alla de ord som ALL-programmet använder under undervisningssessioner och i böcker. Ordhanteringen inkluderar att ändra den bild som är kopplad till ett visst ord eller att dölja vissa ord. Du kan också lägga till
högintressanta helord som eleven kommer att gilla och som rör dennes specifika intressen.

5.4.1

Söka efter ord

Orden är sorterade alfabetiskt. Välj en bokstav för att visa de ord som börjar på den bokstaven.

Figur 5.11 Hitta ord alfabetiskt

5.4.2

Lägga till ord

Du kan lägga till högintressanta helord som inte nödvändigtvis är enkla att avkoda men som är mycket relevanta eller tilltalande för eleven.
En mikrofon (inbyggd eller extern) krävs för att lägga till ord.

1.

Välj plustecknet. Dialogrutan Skapa ord öppnas.

Accessible Literacy Learning (ALL) Bruksanvisning v.1.4 - sv-SE

5 Lärarläge

31

2.

Skriv ordet i textfältet.

3.

Välj knappen Foto för att välja en bild till ordet. Dialogrutan Välj bild öppnas.
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4.
5.
6.

Leta reda på den bild du vill använda och välj den. Tryck på den gröna knappen Välj. Om din enhet har en kamera
kan du också välja Kamera... för att ta en bild.
Välj knappen Normal. Dialogrutan Ljudinspelning öppnas.
Tryck på knappen Spela in och säg sedan det ord du vill lägga till (t.ex. "skola"). Tryck på Stopp när du har läst in
ordet.

7.

Välj Spela för att höra din inspelning. Om du inte tycker om inspelningen upprepar du föregående steg för att göra
en ny inspelning. Tryck på OK när du är nöjd med din inspelning.
8. Välj Exempel. Dialogrutan Ljudinspelning öppnas.
9. Tryck på knappen Spela in och säg sedan ordet i en mening (t.ex. "Jag gillar min skola"). Tryck på Stopp när du
har läst in meningen.
10. Välj Spela för att höra din inspelning. Om du inte tycker om inspelningen upprepar du föregående steg för att göra
en ny inspelning. Tryck på OK när du är nöjd med din inspelning.
11. Välj OK.
12. Det nya ordet kommer att visas i en lista tillsammans med andra ord som börjar på samma bokstav. Stjärnan visar
att det är ett högintressant helord.
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5.4.3

Redigera ord

Redigera ett systemord
1.

Välj ett systemord (ett ord som inte har någon stjärna) och välj sedan Redigera. Dialogrutan Redigera ord öppnas.

2.

Tryck på knappen Redigera. Dialogrutan Redigera ord öppnas.
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3.

Välj knappen Redigera under bilden för ordet. Skärmen Välj bild öppnas.

4.

Leta reda på den bild du vill använda och välj den. Tryck på den gröna knappen Välj. Om din enhet har en kamera
kan du också välja Kamera... för att ta en bild.
Välj OK.

5.

Redigera högintressanta helord
1.

Välj ett högintressant helord (ett ord med en stjärna intill) och välj sedan Redigera. Dialogrutan Redigera ord
öppnas.

Accessible Literacy Learning (ALL) Bruksanvisning v.1.4 - sv-SE
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2.

Välj knappen Redigera under bilden för ordet om du vill byta bild. Dialogrutan Välj bild öppnas.
Leta reda på den bild du vill använda och välj den. Tryck på den gröna knappen Välj. Om din enhet har en kamera
kan du också välja Kamera... för att ta en bild.

3.
4.
5.

Välj antingen Normal eller Exempel om du vill ändra en inspelning.
Tryck på Spela om du vill lyssna på den valda inspelningen.
Välj Redigera för att ersätta den valda inspelningen med en ny.
Välj knappen Spela in och säg sedan ordet (för Normal) eller en exempelmening (för Exempel). Tryck på Stopp
när du har talat klart.

6.

Tryck på OK när redigeringen är klar.

5.4.4

Dölja och ta bort ord

När ett ord döljs tas det bort från den aktuella elevens studieplan. Ett ord som döljs för en elev påverkar inga andra elever.
Dolda ord kan när som helst läggas till i elevens studieplan igen genom att sluta dölja (visa) dem.
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Högintressanta helord kan tas bort. Ett borttaget ord tas bort från den valda elevens studieplan och från systemet. Högintressanta helord är unika för varje elev, så att ta bort ord påverkar inga andra elever.
Dölja ord
1.
2.

Välj ett ord
Välj Dölj i verktygsfältet.

3.

Det dolda ordet gråtonas och får en dolt-symbol.
För att sluta dölja (visa) ett ord väljer du ordet och trycker på Visa i verktygsfältet.

Ta bort ord
1.

Välj ett högintressant helord.
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2.

Välj Ta bort.

Det går inte att ta bort systemord. Endast högintressanta helord kan tas bort. Om du vill ta bort ett systemord från
elevens studieplan ska du dölja det.

5.5
5.5.1

Böcker
Systemböcker

Systemböcker är officiella böcker speciellt utgivna för användning med ALL-programvaran. Du ser alla systemböcker under fliken System Books. Nya systemböcker släpps emellanåt och kommer visas under denna flik som
gratisnedladdningar.
Systemböcker finns alltid tillgängliga i elevens bibliotek om de inte har dolts av läraren. När en elev bemästrar färdigheter
markeras de böcker som kräver dessa färdigheter med ikonen

5.5.2

på omslaget.

Elevböcker

De böcker som visas under den andra bokfliken ([elevens_namn]s böcker) är anpassade böcker som en lärare har redigerat eller skapat åt den eleven. Dessa böcker visas i elevens bibliotek.

5.5.3

Andras böcker

De böcker som visas under fliken Andras böcker är anpassade böcker som en lärare har redigerat eller skapat åt andra
elever på den här enheten. Dessa böcker har inte tilldelats den aktuella eleven och kommer inte att visas i den aktuella
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elevens bibliotek. Om du vill tilldela en bok från fliken Andras böcker till den aktuella eleven väljer du boken och trycker sedan på Kopiera i verktygsfältet.

5.5.4

Bokhanteringsverktyg

5.5.4.1

Installera systemböcker

1.

När en ny systembok blir tillgänglig visas en siffra intill menyobjektet Böcker. Välj plustecknet under fliken Systemböcker för att installera böckerna.
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2.

Installerade systemböcker visas i elevens bibliotek. Ikonen
har bemästrat de färdigheter som krävs för att läsa den.

5.5.4.2

visas på omslaget till en systembok när en elev

Lägga till en elevbok

1.
2.
3.

Välj fliken Systemböcker.
Välj en systembok som liknar den du skulle vilja skapa.
Välj Kopiera. Elevens bokflik kommer att öppnas med en ny bok med namnet “[boktitel] kopia”.

4.
5.

Välj Redigera. Bokredigeraren öppnas.
Redigera boken så som du önskar (se avsnitt 5.5.4.3 Redigera en bok) och välj sedan Spara.

5.5.4.3

Redigera en bok
Det går inte att redigera systemböcker direkt. Om du vill redigera en systembok måste du först göra en kopia av
den genom att använda knappen Kopiera i verktygsfältet. Du kan sedan redigera kopian av boken under elevens
bokflik.

1.
2.
3.
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Välj fliken elevens Böcker.
Välj den bok du vill redigera.
Välj Redigera. Bokredigeraren öppnas.
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4.

Använd vänster och höger pil för att bläddra mellan sidorna. Använd höger pil för att komma förbi omslagssidan.

Figur 5.12 Bokredigerare — Sidnavigeringspilar
5.

Välj i textfältet och skriv för att ändra texten.

Figur 5.13 Bokredigerare — Textfält
6.

Välj målord och välj sedan Skapa mål. Om målordet redan finns i ALL-systemet är det allt du behöver göra.
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Om målordet ännu inte finns i ALL-systemet kommer dialogrutan Skapa ord att öppnas. Lägg till en bild, gör en inspelning och tryck sedan på OK. Se avsnitt 5.4.2 Lägga till ord för detaljerade steg.

Figur 5.14 Bokredigerare — Skapa mål
7.

Placera markören på målordet. Välj Lägg till ny målbild? Den bild du väljer är den bild som kommer att visas för
målordet.
Leta reda på den bild du vill använda och välj den. Tryck på den gröna knappen Välj. Om din enhet har en kamera
kan du också välja Kamera... för att ta en bild.

Figur 5.15 Bokredigerare — Målbild
8.
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Placera markören var som helst i texten som inte är ett målord. Välj sidans bakgrundsbild. Dialogrutan Välj bakgrund öppnas. Den bild du väljer som bakgrund är den bild som kommer att visas när sidan öppnas och sidans text
läses.
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Leta reda på den bild du vill använda och välj den. Tryck på den gröna knappen Välj. Om din enhet har en kamera
kan du också välja Kamera... för att ta en bild.

Figur 5.16 Bokredigerare — Bakgrundsbild
9.

Välj knappen Ta bort för att ta bort den aktuella sidan. Det går inte att ta bort omslagssidan.

Figur 5.17 Bokredigerare — Ta bort sida
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10. Välj Lägg till sida för att lägga till en ny sida efter den aktuella sidan.

Figur 5.18 Bokredigerare — Lägg till sida

5.5.4.4

Dölja en bok

När du döljer en bok tar du bort den från elevens bibliotek. Du kan dölja både systemböcker och anpassade böcker. För att
dölja en bok väljer du den och trycker sedan på Dölj i verktygsfältet.
Dolda böcker är fortfarande synliga i lärarens bibliotek och är markerade med en dold-symbol. För att sluta dölja (visa) en
bok väljer du den och trycker på Visa i verktygsfältet.

Figur 5.19 Bokverktygsfält — Dölja bok
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5.5.4.5

Importera och exportera böcker

Du kan flytta böcker till en annan enhet eller dela dem med kollegor genom att exportera dem och importera dem till en annan enhet.
Om du vill dela en bok med en kollega måste du exportera den till en lokal fil och tillhandahålla kollegan med filen.
5.5.4.5.1

Exportera

Exportera till myTobiiDynavox
Export till mytobiidynavox.com kräver en aktiv internetanslutning.

1.

Välj den bok du vill exportera och tryck sedan på Exportera. Dialogrutan Exportera bok öppnas.

2.
3.
4.

Välj mytobiidynavox.
Om du inte redan är inloggad kan du uppmanas att logga in med dina inloggningsuppgifter för mytobiidynavox.
En förloppsruta visas för att markera att exporten pågår. När boken är exporterad kommer dialogrutan Export klar
att öppnas.
Välj OK.

5.

Exportera till en lokal fil
1.
2.

Välj den bok du vill exportera.
Välj Exportera i verktygsfältet. Dialogrutan Exportera bok öppnas.

3.
4.
5.
6.
7.

Välj Lokal fil.
Använd uppåtpilar och mappar för att navigera till den katalog där du vill spara filen.
Välj den gröna knappen Välj för att välja katalog. Dialogrutan Ange filnamn öppnas.
Skriv ett filnamn i textfältet och tryck sedan på OK.
En förloppsruta visas för att markera att exporten pågår. När boken är exporterad kommer dialogrutan Export klar
att öppnas.
Välj OK.

8.
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5.5.4.5.2

Importera

Importera från mytobiidynavox
Du måste vara ansluten till internet för att importera från mytobiidynavox.com.

1.
2.

Välj fliken elevens Böcker.
Välj Importera i verktygsfältet. Dialogrutan Importera bok öppnas.

3.
4.
5.
6.

Välj mytobiidynavox.
Om du inte redan är inloggad kan du uppmanas att logga in med dina inloggningsuppgifter för mytobiidynavox.
Välj en bok i listan och tryck sedan på OK.
En förloppsruta för nedladdning av bok öppnas.

Importera från en lokal fil
1.
2.

Välj fliken elevens Böcker.
Välj Importera i verktygsfältet. Dialogrutan Importera bok öppnas.

3.
4.

Välj Lokal fil.
Använd uppåtpilar och mappar för att navigera till den katalog som innehåller den säkerhetskopierade filen. Välj
önskad bokfil [filename].abf
Välj den gröna knappen Välj för att välja katalog.

5.

5.5.4.5.3

Ta bort bokfiler från myTobiiDynavox

När du tar bort en bokfil tas den bort permanent. Ta enbart bort bokfiler som du är säker på att du inte kommer att
behöva i framtiden.
1.
2.
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Öppna en webbläsare och gå till http://www.mytobiidynavox.com
Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
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3.

Välj Mina saker i menyn på vänster sida av skärmen.

4.

Välj ALL.

5.

Leta reda på den bokfil du vill ta bort och välj Ta bort.
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5.6
5.6.1

Globala inställningar
Lösenord till lärarläge

Lösenordet till lärarläget gör att obehöriga användare (elever) inte kan öppna lärarläget i ALL-programvaran. I elevläge
måste korrekt lösenord anges för att öppna lärarläget.

Figur 5.20 Lösenord till lärarläge
Aktivera lösenord till lärarläge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj Globala inställningar i lärarläge.
Markera kryssrutan Aktiverad bredvid Lösenord till lärarläge. Om kryssrutan redan är markerad trycker du på Ändra lösenord.
Ange ett fyrsiffrigt lösenord. Välj något unikt som är svårt att lista ut.
Ange din kod igen för att verifiera den.
För att testa ditt lösenord trycker du på Gå till elevläge, välj sedan Gå till lärarläge. Popup-fönstret Ange lösenord
öppnas.
Ange ditt lösenord. Om lösenordet är korrekt kan du öppna lärarläget.
För att inaktivera lösenord för lärarläge avmarkerar du bara rutan i Globala inställningar.

Om du glömmer ditt lösenord kan du använda den universella upplåsningskoden 0520 för att öppna lärarläget
och återställa ditt lösenord.

5.6.2

Systemtangenbord
Funktionen Systemtangentbord finns endast i Windows.
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Systemtangentbordet är ett skärmtangentbord som öppnas när ett textfält väljs. Aktivera systemtangentbordet när du inte
har ett fysiskt tangentbord till din enhet. Systemtangentbordet är aktiverat som standard.

Figur 5.21 Systemtangenbord
Aktivera systemtangentbordet
1.
2.

Välj Globala inställningar i lärarläge.
Markera kryssrutan Aktiverat bredvid Systemtangentbord.
För att inaktivera systemtangentbordet avmarkerar du bara rutan i Globala inställningar. Om du använder ett fysiskt tangentbord är det bäst att inaktivera systemtangentbordet.

5.6.3

Inloggning till myTobiiDynavox

Du kan ansluta ALL till ditt myTobiiDynavox-konto. Håll dig inloggad för att enkelt säkerhetskopiera och återställa elevdata
och böcker till myTobiiDynavox.
1.
2.

Välj Globala inställningar från lärarläge.
Tryck på Logga in. Inloggningsfönstret till myTobiiDynavox öppnas.

3.

Ange ditt användarnamn och lösenord till myTobiiDynavox och tryck på Logga in. Om du inte redan har ett konto
trycker du på Registrera dig nu.
Om du redan är inloggad visas ditt myTobiiDynavox-användarnamn på knappen Logga in/Logga ut. Tryck på knappen om du vill logga ut från ditt myTobiiDynavox-konto.
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Du måste vara ansluten till internet för att logga in på myTobiiDynavox.

5.7

Hjälp och instruktioner

I avsnittet Hjälp och vägledningar lär du dig mer om ALL och hur programvaran används på bästa sätt för dina elever.

5.7.1

Systemvideovägledningar

Välj en video för att spela upp den. Varje video är ca. två minuter lång.
Välj videoknappen för fler videovägledningar på webben.

5.7.2

Ytterligare hjälpresurser

Välj Kunskap för att gå till kunskapsbasen online där du kan ställa frågor eller söka efter ett ämne i onlineforumet.
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5.7.3

Programvaruinformation och uppdateringar

I avsnittet Hjälp och vägledningar väljer du Om för att söka efter programvaruuppdateringar och se din programvaruversion, ditt serienummer och licensnummer.

Figur 5.22 Dialogrutan Om Tobii Dynavox ALL
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6

Manövermetoder

Ändra manövermetod i menyn Redigera profil.
1.
2.
3.

Välj Elevmeny i lärarläge.
Välj Redigera profil.
Välj menyn Manövermetod och välj en manövermetod.

4.

Tryck på knappen Inställningar för att öppna menyn Inställningar för den valda manövermetoden.
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6.1

Beskrivning av manövermetod

Pekstyrning
Ett objekt aktiveras genom att peka på objektet på skärmen med ett finger eller genom att klicka på objektet med muspekaren. Denna manövermetod passar användare som snabbt och exakt kan peka på skärmen eller styra och vänsterklicka
med en traditionell datormus. Ett objekt aktiveras när användaren pekar eller klickar på det.
Peka och håll
Ett objekt aktiveras genom att fysiskt peka på och hålla kvar objektet på skärmen under en viss tid eller genom att klicka
och hålla kvar objektet med musen under en viss tid. Användarens behov avgör hålltiden. Den här manövermetoden är
lämplig för användare som oavsiktligen kan råka peka eller klicka på ett objekt.
Peka och släpp
Denna metod liknar Peka och håll men ett valt objekt aktiveras först när objektet släpps. Med denna metod kan användaren behålla kontakten med pekskärmen utan att oavsiktligen råka välja ett objekt. Det innebär att användaren kan dra ett
finger eller en pekare över pekskärmen eller hålla in en musknapp samtidigt som muspekaren flyttas. Objektet väljs inte
förrän användaren tar bort fingret eller pekaren från pekskärmen eller släpper musknappen. Metoden Peka och släpp passar därför perfekt för personer som tycker att det är lättare att dra ett finger eller en pekare över pekskärmen och samtidigt
gå från objekt till objekt.
Skanning
När Skanning är aktiverat markeras objekten i ett specifikt mönster på skärmen. Användaren använder en kontakt eller en
tangentbordsknapp för att välja ett objekt när det önskade objektet är markerat. Denna manövermetod är avsedd för personer vars motorik hindrar dem från att effektivt använda direkta styrningsmetoder.
Mus
Manövermetoden Mus kräver att muspekaren på skärmen kan styras av en datormus, styrkula eller huvudmus. Ett objekt
kan väljas på två olika sätt: med Fokusering (muspekaren stannar på ett objekt under en viss tid) eller med en kontakt (använd musen för att flytta muspekaren över objektet och aktivera sedan kontakten för att välja objektet). Denna manövermetod är ett bra alternativ för användare som har den fysiska förmågan att manövrera en mus men saknar förmågan att
trycka ner musknappen och välja objekt.
Gaze Interaction
Denna metods används med ett blickstyrningssystem som till exempel Tobii Dynavox PCEye Go, PCEye Mini, eller I-Series-enheter. Med dessa system kan användaren styra muspekaren på skärmen med enbart ögonen. Användaren väljer
ett objekt antingen genom att hålla muspekaren på ett objekt under en viss tid (fokusering), aktivera en kontakt eller genom
att blinka.
Läs mer om manövermetoderna och se hur de fungerar på https://dynavoxtech.force.com/devices/apex/Videos
och välj Manövermetod i rullgardinsmenyn.
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6.2

Inställningar för pekstyrning

Figur 6.1 Inställningar för pekstyrning
För att välja pekstyrning markerar du kryssrutan för att aktivera svepning. Välj från visningsalternativen för rullningslisten.

6.3

Inställningar för Peka och håll

Figur 6.2 Inställningar för Peka och håll
För manövermetoden Peka och håll väljer du en hålltid och en släpptid. Välj från visningsalternativen för rullningslisten.
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6.4

Inställningar för Peka och släpp

Figur 6.3 Inställningar för Peka och släpp
För manövermetoden Peka och släpp väljer du en hålltid och en släpptid. Välj från visningsalternativen för rullningslisten.
Välj markeringsstil och -färg (se 6.8 Markeringsstil och -färg, sida 65).

6.5

Skanningsinställningar

Skanningsinställningar – skanningstyp

Figur 6.4 Skanningsinställningar — skanningstyp
Välj en skanningstyp, 1 kontakt autoskanning eller 2 kontakt stegvis skanning
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1 kontakt autoskanning
1.

Välj den blå knappen Inställningar under 1 kontakt autoskanning. En dialogruta öppnas som gör att du ska kunna välja skanningshastighet. (Använd uppåt- och nedåtpilarna för att anpassa hastigheten.)

Figur 6.5 Autoskanning ‒ skanningshastighet
2.

Välj fliken Överg. tid. En dialogruta öppnas som gör att du kan ställa in övergångstiden (paustiden mellan nivåerna
i skanningsmönstret). (Använd uppåt- och nedåtpilarna för att anpassa tiden.)

Figur 6.6 Autoskanning ‒ övergångstid
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3.

Välj fliken Skanna efter för att aktivera eller inaktivera skanningsalternativ.

Figur 6.7 Autoskanning ‒ skanna efter
4.
5.

Välj OK i dialogrutan Skanna efter för att gå tillbaka till menyn för skanningsinställningar.
I menyn Skanningsinställningar väljer du en kontakt som talar om för programvaran att flytta skanningsmarkeringen (om du inte använder enhetens inbyggda kontaktportar).

2 kontakter stegvis skanning
1.

Välj 2 kontakter stegvis skanning i menyn för skanningsinställningar.

Figur 6.8 Skanningsinställningar — 2 kontakter stegvis skanning
2.
3.

Använd listrutan för kontakt 1 för att välja vilken tangent på tangentbordet som ska ge programvaran signal att flytta skanningsmarkeringen (om du inte använder enhetens inbyggda kontaktportar).
Använd listrutan för kontakt 2 för att välja den tangent på tangentbordet som ska talar om för programvaran att
göra ett val.
De förinställda tangenterna för detta är vänsterpilen för kontakt 1 och högerpilen för kontakt 2.

Skanningsinställningar - Appväxlare
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Appväxlaren finns endast tillgänglig på Tobii Dynavox-enheter i T-Serien. Den gör det möjligt för skanningsanvändare att fritt röra sig mellan Tobii Dynavox-appar, inklusive ALL, Compass och Snap Scene. Appväxlaren
måste aktiveras separat i var och en av apparna.
1.

Välj Aktivera växlare för att låta skannande elever växla mellan ALL och andra Tobii Dynavox-appar.

2.

Om du inte vill att skannande elever ska kunna växla mellan ALL och andra Tobii Dynavox-appar väljer du Inaktivera växlare.

Skanningsinställningar – skanningsmönster
1.

Välj fliken Mönster i menyn Skanningsinställningar

Figur 6.9 Skanningsinställningar — Skanningsmönster
2.
3.
4.

Välj ett skanningsmönster (rad/kolumn, kolumn/rad eller linjär).
Välj antal genomgångar. Programvaran kan ställas in för att skanna på obestämd tid eller sluta skanna om det inte
görs något val efter att sidan har skannats ett visst antal gånger.
För att starta om skanningen där ett val gjordes markerar du kryssrutan bredvid Skanna från det senaste valet.

Skanningsinställningar – gränssnitt
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1.

Välj fliken Gränssnitt i menyn för skanningsinställningar

Figur 6.10 Skanningsinställningar — Gränssnitt
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Välj kryssrutan Aktiverad bredvid Aktivera tillbaka om du vill att den skannade markeringen ska gå tillbaka till den
tidigare nivån efter att ett val har gjorts.
Välj kryssrutan Aktiverad bredvid Aktivera återställ om du vill att den skannade markeringen ska initieras om efter
att ett val har gjorts.
Välj kryssrutan Aktiverad bredvid Skanna tillbaka/Återställ först om du vill flytta ikonen tillbaka eller återställ till
början av skanningsmönstret.
För att öka storleken på varje objekt automatiskt när det skannas ska du välja kryssrutan Aktiverad bredvid Zoom.
Välj markeringsstil och -färg. (Se 6.8 Markeringsstil och -färg.)
Välj alternativ bredvid Visning av rullningslist.

Skanningsinställningar ‒ hålltid
1.

Välj fliken Hålltid i menyn Skanningsinställningar.

Figur 6.11 Skanningsinställningar ‒ hålltid
2.

Ställ in hålltiden med pilknapparna.
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3.

Markera rutan bredvid ”Aktivera visuell feedback samtidigt som kontakten hålls in” för att visa en animering som illustrerar den hålltid som krävs när kontakten är aktiverad.

Figur 6.12 Skanningsinställningar ‒ visuell feedback under skanningens hålltid

6.6

Musinställningar

Figur 6.13 Musinställningar
Musinställningar – Välj med
Med aktivering genom fokusering kan användaren välja genom att hålla markören över ett objekt under en viss tid
(fokuseringstid).
Med aktivering genom kontakt kan användaren välja ett objekt genom att trycka på en tillbehörskontakt eller en tangentbordsknapp när objektet markeras med musen.
Välj med fokusering
1.
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Välj Fokusering.
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2.

Välj den blå knappen Inställningar under Fokusering. En dialogruta öppnas så att du kan välja en fokuseringstid.
(Använd uppåt- och nedåtpilarna för att anpassa tiden.)

Figur 6.14 Skanningsinställningar ‒ hålltid
Välj med kontakt
1.
2.

Välj Kontakt.
Välj den blå knappen Inställningar under Kontakt.

Figur 6.15 Kontaktinställningar – Kontakt
3.
4.

Välj en kontakt. Om du använder den inbyggda kontaktporten på din enhet väljs rätt port automatiskt.
Välj OK.

Musinställningar – Visning av rullningslist
Välj från visningsalternativen för rullningslisten.
Musinställningar – Markeringsstil och -färg
Välj en markeringsstil och -färg (Se 6.8 Markeringsstil och -färg).
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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 Menyn Gaze Interaction Settings
Se trackstatus
Öppnar fönstret Trackstatus där du kan verifiera att programvaran Gaze Interaction känner igen användarens ögon och
att användaren sitter i rätt position framför enheten.

Figur 6.17 Trackstatusfönstret
De två punkter som representerar användarens ögon ska vara i mitten av fönstret. Det optimala avståndet från enheten
uppnås när den vita triangeln i avståndsmätaren till höger om fönstret är nära mitten, i det gröna.
Starta ny kalibrering
Öppnar en skärm som påbörjar kalibreringsprocessen. Programvaran kalibrerar automatiskt användarens spårning när
han eller hon följer målen på skärmen. När kalibreringen är slutförd kommer en dialogruta att öppnas med
kalibreringsresultaten.
Pausa ögonstyrning
När denna funktion är aktiverad visas en Paus-ikon på skärmen. Användaren kan pausa Gaze Interaction och vila sina
ögon.
Aktiveringsinställningar
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Välj en aktiveringsmetod:
●

Fokuseringsinställningar
Med aktivering genom fokusering kan användaren välja genom att rikta blicken mot ett objekt under en viss tid
(fokuseringstid).
Markera Fokusering och välj sedan knappen Inställningar under Fokusering. Dialogrutan Fokuseringsinställningar öppnas. Välj en fokuseringstid.

●

Kontaktinställningar
Med aktivering genom kontakt kan användaren välja genom att trycka på en tillbehörskontakt eller en
tangentbordsknapp.
Markera Kontakt och välj sedan knappen Inställningar under Kontakt. En dialogruta öppnas.
–
–
–

●

Välj en aktiveringstid. Välj sedan OK.
Välj fliken Väntetid och välj tid mellan kontakterna. Välj sedan OK.
Välj fliken Kontakt och sedan en kontakt. (Om du inte använder kontaktportarna på enheten.) Välj sedan OK.

Inställningar för blinkning
Med aktivering genom blinkning kan användaren välja genom att blinka med ögonen under en viss tid
(blinkningstid).
Markera Blinka och välj sedan knappen Inställningar under Blinka. En dialogruta öppnas.
–
–

Välj den kortaste blinkningstiden. Välj sedan OK.
Välj fliken Max. tid och ange en maximal blinkningstid. Välj sedan OK.

Återkoppling
Välj fliken Återkoppling i menyn Gaze Interaction Settings. Välj vilken färg, storlek och typ återkopplingsmålet ska ha
under användningen.

Figur 6.18 Gaze Interaction Settings – fliken Återkoppling
Windows Control
Välj fliken Windows Control i menyn Gaze Interaction Settings för att ställa in läget för skrivbordsåtkomst.
Med Gaze Selection kan användaren styra en dators Windows-operativsystem genom en urvalsmetod i två steg som
minskar risken för oönskade klick.
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I Mouse Emulation-läget kan användaren emulera och styra en vanlig datormuspekare på skärmen.

Figur 6.19 Gaze Interaction Settings – fliken Windows Control
Gaze Interaction-profil
Välj fliken Gaze Interaction-profil i menyn Gaze Interaction Settings.
Fliken Gaze Interaction-profil används för att växla mellan olika Gaze Interaction-profiler. Profiler kan skapas med programmet Gaze Interaction Settings på din dator.

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

Markeringsstil och -färg

Figur 6.21 Markeringsstil och -färg
1.

Använd listrutan Markeringsstil för att välja hur markerade objekt ska visas på sidan.

Markeringsstilar
1. Ingen markering
2. Kontur
3. Invertera
4. Fönster
2.
3.

Tryck på knappen Färg. Dialogrutan Färgväljare öppnas.
Välj en markeringsfärg. (Du kan även skapa en standardfärg med hjälp av dialogrutan Färgväljare.)

Figur 6.22 Markera ‒ Välj färg
För markeringsstilen Fönster ställer du in ogenomskinligheten på omkring 50 %.
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7

Felsökning

Trots den fastställda effektiviteten hos dessa evidensbaserade undervisningsmetoder kan det finnas tillfällen då undervisningen inte går som förväntat och eleven inte verkar göra de förväntade framstegen. Det här avsnittet presenterar sätt för
läraren att felsöka.

7.1

Eleven gör inte förväntade framsteg

Under successiva undervisningssessioner förväntas eleven behöva mindre stöd och påvisa förbättrad exakthet inom målfärdigheten. Prestationen kan variera något från dag till dag, men i det stora hela bör eleven med tiden visa framsteg i undervisningen. Om eleven inte gör förväntade framsteg under successiva undervisningssessioner måste du ställa dig själv
frågor för att fastställa källan till problemet och den potentiella lösningen. När problemets källa har identifierats, försök då
att tillämpa den föreslagna lösningen och övervaka effekten för att fastställa om det sker någon positiv förändring. Om så
är fallet, justera undervisningen för att innefatta lösningen. Om inte, fundera på andra potentiella problem.

7.1.1

Har eleven fått tillräckliga instruktioner inom målfärdigheterna?

Att lära sig läsa är en svår process. Barn behöver ofta en stor mängd undervisning för att lära sig läsa. Aktuell bästa praxis
säger att barn utan funktionsnedsättningar behöver minst 90-150 minuters organiserad läsundervisning per dag. Det är
ännu mer utmanande för elever med komplexa kommunikationsbehov att lära sig läsa. Därför kan elever med komplexa
kommunikationsbehov behöva ytterligare undervisning för att uppnå de färdigheter som krävs för att läsa. Forskningsresultat tyder på att elever med komplexa kommunikationsbehov var mest framgångsrika när de fick regelbunden undervisning
med frekventa möjligheter att öva på nya färdigheter (inledningsvis med vägledd övning och senare med självständig övning). Deltagare som fick undervisning ofta och konsekvent gjorde framsteg och lärde sig färdigheter snabbare än de som
inte fick det.
Försök att schemalägga extra träningssessioner med eleven om denne inte konsekvent får regelbunden, frekvent möjlighet att träna sina färdigheter under undervisningen varje vecka. Om det inte är möjligt för läraren att lägga till extra undervisningssessioner med eleven, försök då involvera andra i läs- och skrivundervisningen (t.ex. föräldrar, assistenter, äldre
syskon, frivilligarbetare i skolan). Dela dessa undervisningsresurser med dessa personer och lär dem hur de granskar och
tränar färdigheter med eleven. Övervaka elevens framsteg med ytterligare undervisningssessioner. Med denna tilläggsundervisning bör eleven visa konsekventa framsteg mot att uppnå målfärdigheten. Om inte, ha alternativa felsökningstips i
åtanke.

7.1.2

Förstår eleven de specifika kraven för inlärningsuppgifterna?

Ibland gör inte elever med komplexa kommunikationsbehov framsteg eftersom de har problem med de specifika kraven
för inlärningsuppgifterna. De kanske inte förstår vad som förväntas av dem under undervisningen. I så all kan läraren behöva tillhandahålla ytterligare modeller och visa eleven hur man gör för att genomföra en uppgift. Använd övningsläget under dessa sessioner så att läraren kan visa uppgifterna utan att registrera några data. Det kan också krävas att läraren ger
mer konkret stöd under den vägledda träningen och inledningsvis instruera eleven i varje enskilt steg under inlärningsuppgiften och sedan fasa ut instruktionerna efter han som eleven visar att denne förstår vad uppgifterna kräver.
Ibland presterar elever med komplexa kommunikationsbehov bättre när undervisningsuppgifterna är anpassade efter deras intresseområden, behov och förmågor.
●

●

●
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Exempelvis kan en elev få problem vid inlärning av avkodning av ett enskilt ord som kräver att dennes uppmärksamhet växlar mellan ordet och symbolen för ordet och väljer då symbolen som svar. I denna uppgift flyttas symbolen fysiskt bort från det skrivna ordet. Eleven kan påvisa större framsteg med att avkoda enskilda ord i ett tidigt
inlärningsskede om uppgiften anpassas utanför programvaran genom användning av individuella ordkort som låter
eleven fysiskt placera ihop det skrivna ordkortet med korrekt symbol och på det sättet minimera förskjutningen mellan symbolen och det skrivna ordet. Det tryckta versionen av ALL kan vara bättre för dessa elever.
Under undervisningens gång kanske eleven lär sig att skapa bokstavsljud oralt och kanske börjar ljuda ord högt. I
så fall kan avkodningsuppgifter för enskilda ord och gemensamma läsuppgifter enkelt anpassas för att tillgodose
denna nyligen uppnådda talförmåga. Fortsätt att tillhandahålla symboler eller bilder till dess att eleven enkelt och
tydligt kan bilda alla ljud.
En elev kan ha problem med att lära sig fonemsyntes när målordet endast presenteras muntligen med fonemerna
utdragna 1-2 sekunder. Eleven kan påvisa mer framgångsrik fonemsynter om uppgiften anpassas så att läraren
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pekar på bokstäverna i målordet samtidigt som denne långsamt ljudar varje bokstavsljud med fonemerna utdragna
1-2 sekunder. De skrivna bokstäverna ger ett extra visuellt stöd för eleven vilket kan underlätta inlärningen av
fonemsyntes.
Om eleven inte verkar förstå vad som krävs för en undervisningsuppgift, ge då fler exempel och vägledd träning eller fundera på att anpassa kraven så att de bättre passar elevens intresseområden, behov och förmågor.

7.1.3

Har eleven hörsel- och/eller synnedsättning som påverkar framstegen?

Läsning är starkt beroende av både syn och hörsel. Synen krävs för att urskilja de enskilda bokstävernas och ordens form
och för att visuellt spåra bokstavssekvensen i ord, sekvensen av ord i meningar och sekvensen av meningar i en längre
text. Många elever med komplexa kommunikationsbehov har ökad risk för synnedsättningar (t.ex. bristande skärpa, skelning, nystagmus, kortikal blindhet) som kan begränsa deras förmåga att uppfatta, särskilja, spåra och visuellt bearbeta
skrivna texter och detta kan således påverka deras läs- och skrivinlärning.
Läsning ställer mycket högra krav på synen än konversationer och andra vardagsaktiviteter. Ofta förblir synproblem odiagnostiserade fram till att läsundervisning påbörjas och eleven ställs inför dessa ökade visuella krav. Det är mycket viktigt att
fastställa att elevens syn har bedömts på ett pålitligt och giltigt sätt så att de anpassningar som kan behövas för att förbättra de visuella förutsättningarna under läsundervisningen genomförs.
Hörseln är också viktig för att lära sig läsa. Vissa elever som använder AKK har ökad risk för hörselskador. Hörselskador
gör det svårare att lära sig koppling mellan bokstav/ljud och avkodning eftersom elever med hörselskador har svårt att höra
vissa bokstävers ljud och således problem med avkodning av skriven text och kodning av tal till text. Innan läsundervisningen påbörjas är det mycket viktigt att fastställa att elevens hörsel har bedömts på ett pålitligt och giltigt sätt så att de anpassningar som kan behövas under läsundervisningen genomförs.

7.1.4

Har eleven motivationen att lära sig målfärdigheten?

Elevens motivation och ansträngning kan påverka framstegen vid inlärning av en ny färdighet. Elever tenderar att vara motiverade under följande förhållanden:
●
●

De anser att färdigheten är värd att lära sig.
De anser att färdigheten är uppnåelig.

Det fösta steget för att bygga motivation är att hjälpa eleverna att förstå att det är värt det att lära sig läsa, att det är kul och
en värdefull färdighet. Gör detta genom att införliva läsmaterial som är av stort intresse för eleven. Detta kan inkludera
böcker (t.ex. Harry Potter-serien), tidningar (t.ex. sport- eller naturtidningar för barn), internet, e-post, sms, osv. Se sedan
till att eleven förstår kopplingen mellan målfärdigheten i undervisningen (t.ex. lära sig koppling mellan bokstav/ljud) och
önskat resultat - att läsa den identifierade motiverande och intressanta texten. Läs dessa högintressanta texter för eleven
och använd dessa tillfällen som möjligheter att visa nöjet med att läsa och att öva grundläggande färdigheter i ett meningsfullt lässammanhang.
Det andra steget för att bygga motivation är att hjälpa eleverna att inse att de kan lära sig att läsa med rätt undervisning
och träning. Vissa elever kanske inte har deltagit i läsundervisning tidigare. Eller så har de deltagit i traditionell läsundervisning, men kanske inte har haft någon nytta av undervisningen eftersom den inte varit anpassad efter deras behov. Det är
viktigt att få alla elever att förstå relationen mellan deras ansträngning under undervisningen och de akademiska resultaten. Sammanfatta därför elevens prestationer under varje undervisningssession och dela dessa resultat med eleven. Visa
eleven dennes framsteg över tid. Se till att utveckla en positiv samverkan med eleven och kommunicera undervisningen
på ett positivt sätt. Fira framgången varje gång eleven uppnår kometens inom en färdighet och kommer ett steg närmre att
bli en flytande läsare.

7.1.5

Finns det personliga faktorer som påverkar elevens framsteg?

Elevens prestationer kan påverkas av en rad personliga faktorer, inklusive sådant som gäller den fysiska hälsan (t.ex. förkylning, influensa, anfall, trötthet) och sådant som rör den mentala hälsan (t.ex. depression, frustration, stress). Det är viktigt att ha tät kommunikation med eleven, föräldrar och andra hjälpare för att hålla koll på personliga faktorer som kan
påverka prestationen. Om tillfälliga förändringar sker (t.ex. en period av anfall som sedan kommit under kontroll) fortsätt då
med undervisningen och ge de förstärkningssessioner som krävs för att åter etablera prestationsnivåerna. Om förändringarna är stora och kan förväntas vara under en längre tid (t.ex. sjukhusvistelse p.g.a. allvarlig sjukdom) kan undervisningen
behöva skjutas upp under en tid. När problemet är löst är det förhoppningsvis lämpligt att fortsätta med elevens
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läsundervisning. Beroende på hur lång tid som gått utan undervisning kan det vara nödvändigt att kontrollera och/eller åter
lära ut färdigheter som tidigare lärts in.

7.1.6

Är förväntningarna om läsförmåga lämpliga vid den här tidpunkten?

Elever med komplexa kommunikationsbehov har större chans att dra fördel av undervisning inom konventionell läsförmåga om de kan:
●
●
●
●
●
●

Förstår enkla frågor och instruktioner.
Förstår konversationer om händelser utanför den omedelbara omgivningen.
Känna igen bilder/streckbilder.
Kommunicerar med tal, tecken, streckbilder eller grafiska symboler.
Visa ett intresse för böcker, bokstäver och/eller tangentbordet.
Har ett pålitligt sätt att ge ett svar (t.ex. direktval, skanning, ögonpekning).

Om eleverna inte har den nödvändiga manöverförmågan för att på ett pålitligt sätt ge ett svar kan det krävas att en arbetsterapeut och/eller sjukgymnast arbetar med eleven så att denne får rätt sittställning/placering och en pålitlig manövermetod. Deltagandet i gemensamma lässaktiviteter bör fortsätta under denna period även om eleven inte kan delta fullt ut. Se
till att göra det möjligt för eleven att delta fullt ut när lämplig manöverförmåga är fastställd.
Du kan använda checklistan för ALL-förmåga 8 Checklista för ALL-förmåga för att hjälpa dig fastställa om användaren är redo för ALL.
Om elever inte har en språk- och kommunikationsgrund kan de ha nytta av att delta i förberedande aktiviteter innan den
vanliga läs- och skrivundervisningen påbörjas. Förberedande läs- och skrivaktiviteter bygger grunden för språk-, läs- och
skrivutveckling och är mycket fördelaktig för dessa elever. Granska regelbundet elevens framsteg under de förberedande
aktiviteterna. När eleven bygger upp sina språkfärdigheter är det lämpligt att på nytt introducera konventionell läs- och
skrivundervisning. Förberedande läs- och skrivaktiviteter kan inkludera att:
●
●
●
●

7.2

Läsa roliga och intressanta böcker för eleven.
Introducera nya vokabulär som är kopplade till motiverande händelser eller konkreta situationer.
Peka ut tecken och bokstäver och ord de finns med i, speciellt om de har speciell betydelse och är motiverande för
eleven.
Spela spel med alfabetets bokstäver.

Elevens prestationer är ojämna

Det är helt naturligt att elevens prestationer varierar från session till session av en rad olika anledningar (t.ex. uppmärksamhet, trötthet, lindrig sjukdom). Om lämplig undervisning tillhandahålls regelbundet ska variationen dock inte vara allt
för stor. I det stora hela ska eleven visa ganska konsekventa framsteg i inlärningen av målfärdigheter under undervisningssessionerna. Om elevens prestationer under undervisningssessionerna varierar stort måste du ställa dig själv följande frågor för att fastställa källan till problemet och den potentiella lösningen. När problemets källa har identifierats, försök då att
tillämpa den föreslagna lösningen och övervaka effekten för att fastställa om det sker någon positiv skillnad. Om så är fallet, justera undervisningen för att innefatta lösningen. Om inte, ha andra felsökningstips i åtanke.

7.2.1

Finns det många distraktioner under undervisningen?

När de lär sig en ny färdighet måste elever med komplexa kommunikationsbehov rikta hela sin uppmärksamhet och sina
kognitiva resurser på uppgiften, i synnerhet i undervisningens tidiga skede. Om det finns för många distraktioner under undervisningen (t.ex. ljud i klassrummet) kan eleven få svårt att fokusera den uppmärksamhet som krävs för att lära sig en
färdighet och prestationen kan bli lidande. För vissa elever med komplexa kommunikationsbehov kan det vara nödvändigt
att påbörja undervisningen i en tyst, distraktionsfri miljö. När eleven utvecklar kompetens inom målfärdigheten kan det vara
möjligt att granska och undervisa i den normala undervisningsmiljön som innehåller fler krav och distraktioner.

7.2.2

Varierar elevens prestationer beroende på lärare?

Elevens prestationer kan påverkas av läraren. Om flera lärare deltar i läs- och skrivundervisningen kan elevens inkonsekventa prestation bero på de olika lärarna. Eleven kanske lär sig bättre när denne undervisas av vissa specifika lärare. Om
elevens prestationer verkar vara inkonsekventa och flera lärare är involverade, kontrollera då sessionsinformationen och
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notera när eleven verkade prestera optimalt och när eleven upplevde större svårigheter. Om det finns skillnader i elevens
prestationer beroende på lärare, observera då noga för att fastställa vad dessa skillnader kan bero på. Kontrollera att alla
lärare följer de korrekta undervisningsmetoderna och kontrollera att alla lärare har skapat ett positivt samspel med eleven.

7.2.3

Är undervisningssessionerna för långa?

Vissa elever kan få inkonsekventa resultat för att undervisningssessionerna är för långa. Om undervisningssessionerna är
för långa kanske eleven blir trött och förlorar fokus. Som ett resultat blir deras prestationer lidande. Vissa elever presterar
bättre om undervisningen är upplagd i korta, mer frekventa sessioner istället för långa, mindre frekventa lektioner. Om så
är fallet, försök att omorganisera undervisningsschemat för att ge undervisning mer frekvent i kortare sessioner. Be andra
att hjälpa till med undervisningen (t.ex. föräldrar, assistenter, läxhjälpare) vid behov.

7.2.4

Har eleven motivationen att lära sig målfärdigheten?

Såsom togs upp i föregående avsnitt kan elevens motivation och ansträngning påverka resultatet. Om eleven inte är motiverad kanske han eller hon lätt blir distraherad under undervisningen, vilket resulterar i inkonsekvent prestation. I så fall är
det mycket viktigt att se till att eleven blir motiverad. Felsökningsförslag för att öka elevens motivation gavs i föregående
avsnitt. Tänk speciellt på följande strategier för att bygga motivation hos eleven:
●
●
●
●
●

7.3

Betona kopplingen mellan målfärdigheten och önskat resultat (t.ex. lära sig läsa kul och motiverande böcker, att
kunna skicka SMS och e-postmeddelanden).
Öva på basfärdigheter i meningsfulla läsaktiviteter för att påvisa denna koppling.
Introducera intressant meningsfullt läsmaterial.
Bygg upp ett positivt samspel med eleven och se till att undervisningen är kul.
Fira elevens prestationer.

Eleven har svårt att tillämpa färdigheter

I vissa fall kan eleven visa kompetens inom en målfärdighet under undervisningen, men kan ha svårt att tillämpa färdigheten i en rad olika aktiviteter (t.ex. böcker och enklare texter). Om eleven har problem med att tillämpa förmågor måste du
ställa dig själv frågor för att fastställa källan till problemet och den potentiella lösningen. När problemets källa har identifierats, försök då att tillämpa den föreslagna lösningen och övervaka effekten för att fastställa om det sker någon positiv förändring. Om elevens prestation förbättras, justera undervisningen för att innefatta lösningen. Om inte, ha andra
felsökningstips i åtanke.

7.3.1

Har eleven tränat tillräckligt på målfärdigheten?

Det är utmanande för elever med komplexa kommunikationsbehov att lära sig läsa. De kommer att behöva öva mycket på
målfärdigheter innan de ansträngningslöst kan använda dem i en rad olika situationer, inklusive längre läsaktiviteter. Det är
fortfarande ansträngande för elever att utföra målfärdigheter. De kan ha problem med att tillämpa färdigheterna i nya situationer eftersom de inte har tillräckliga resurser för att hantera kraven för de nya uppgifterna och utföra dem framgångsrikt.
För att säkerställa framgångsrik tillämpning av nyligen inlärda färdigheter i nya aktiviteter, se till att eleven har fått tillräckligt
många möjligheter att träna på färdigheten och skapa flyt. Det kan krävas att mer undervisningstid schemaläggs för att tillhandahålla mer övning. Ibland kan det vara bra att anlita andra (t.ex. föräldrar, assistenter, läxhjälpare) för att ge ökad möjlighet till självständig övning för att hjälpa eleven att lära sig den nya färdigheten flytande.

7.3.2

Känner eleven till vad som krävs för den nya färdigheten?

Om elever finner det svårt att tillämpa färdigheter i nya uppgifter kan det bero på att de inte känner till vad som krävs och
vad som förväntas för den nya uppgiften. Kom ihåg att varje gång en ny aktivitet presenteras för eleven så introduceras
också nya krav för uppgiften. I början kan eleven kräva mer direkt stöd (t.ex. exempel och vägledd träning) för att framgångsrikt utföra färdigheterna med de nya uppgiftskraven. När eleven utvecklar kompetens inom den nya uppgiften kan direktstödet tonas ner. När eleven visar kompetens, ge ytterligare undervisning genom att använda en större mängd olika
undervisningsuppgifter. Varje kapitel ger förslag på ytterligare aktiviteter som kan användas för att träna på en färdighet i
en rad olika sammanhang. Prova några av dessa aktiviteter för att hjälpa eleven att tillämpa färdigheter i olika situationer.
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8

Checklista för ALL-förmåga

Använd denna checklista för att fastställa om en potentiell elev skulle ha nytta av läsundervisning med ALL.
Om svaret är JA på alla frågor kan individen vara en bra kandidat för att börja med läsundervisning med ALL.
Om svaret är NEJ på någon av frågorna kan individen delta i och ha glädje av en rad olika aktiviteter som främjar utvecklingen mot en framväxande läs- och skrivförmåga innan undervisning med ALL påbörjas. De kommer ha nytta av att någon
läser intressanta böcker för dem och uppmuntrar dem att kommunicera om dessa böcker. Ha koll på om färdigheterna på
checklistan ändras och upprepa checklistan längre fram för att bedöma om eleven är redo för ALL.
JA

NEJ

1. Förstår individen grundläggande frågor och instruktioner?
Exempel: Svarar riktigt på "Vad vill du ha?" eller "Vad är det?"
2. Förstår individen enkla konversationer om händelser utanför den omedelbara omgivningen?
Exempel: Förstår enkla konversationer om skolan när denne är hemma eller om att vara ute när ni är i
köket.
3. Känner individen igen bilder och/eller streckbilder?
Exempel: Kan förstå att en bild av en hund visar en hund eller att en streckbild av en boll visar en boll.
4. Kommunicerar individen med tecken, streckbilder eller andra grafiska symboler?
Exempel: Individen tecknar "mer" och "äta" för att få mat eller pekar på en tecknad bild av en leksak
för att be om leksaker.
5. Visar individen ett intresse för böcker, bokstäver och/eller tangentbordet men kan ännu inte läsa
enkla böcker eller andra texter?
Exempel: Individen bläddrar i böcker eller pekar på bokstäver på tangentbordet, i böcker eller i sin
omgivning.
6. Har individen ett pålitligt fysiskt sätt att ge ett svar?
Exempel: Peka eller välja med ett finger eller knuten hand, mus, huvudstyrd mus, Gaze Interaction,
skanning, assisterad skanning.
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9

Undervisningsmanus

I självständigt läge och övningsläge vägleder programvaran ALL eleven genom varje aktivitet och färdighet med ljud och
visuellt stöd som presenterar varje uppgift, uppmanar om ett svar och ger feedback baserat på svaret. I läget Teacher-Assisted kan läraren eller vårdgivaren ge detta stöd, helt eller delvis, istället för programvaran. Exempel på manus för var och
en av färdigheterna tillhandahålls nedan som hjälp för lärare och vårdgivare att på rätt sätt uppmana eleven och ge denne
feedback.

9.1

Undervisningsmanus — Fonemsyntes

Undervisningssteg

Skript

Presentera
uppgiften

"Vi ska lära oss om de ljud som blir till ord. Det kommer hjälpa dig att lära dig läsa."

Gå igenom
symbolerna/
bilderna

"Först ska vi titta på de här bilderna"
Peka på symbolerna/bilderna, en i taget, och märk var och en för att säkerställa att eleven kan ordet.
Kontrollera vid behov att eleven känner till symbolerna.

Exempel på
fonemsyntes

"Jag kommer att säga ett ord långsamt. Lyssna på ordet. Välj bilden för ordet."
"Jag ska visa dig. Jag kommer att säga ordet långsamt."
Säg ordet långsamt och dra ut på varje stavelse i 1–2 sekunder (”sssssooooolllll”).
Säg ordet gradvis snabbare och dra ut på varje stavelse i 0,5–1 sekund (”ssooll”).
Säg ordet i normal hastighet (”sol”).
"Välj nu bilden "sol"."
Peka på symbolen/bilden för sol.

Vägledd fonemsyntesträning

"Låt oss göra ett tillsammans nu"
Upprepa steget för att gå igenom symbolerna.
Börja med att ge tillräckligt stöd så att eleven lyckas med uppgiften.
"Jag kommer att säga ett ord långsamt. Lyssna på ordet. Sedan väljer vi bilden för ordet."
"Jag ska visa dig. Jag kommer att säga ordet långsamt."
Säg ordet långsamt och dra ut på varje stavelse i 1–2 sekunder (”mmmmmeeeeerrrrr”).
Pausa och låt eleven svara.
Säg ordet gradvis snabbare och dra ut på varje stavelse i 0,5–1 sekund (”mmeerr”).
Pausa och låt eleven svara.
Säg ordet i normal hastighet (”mer”).
Pausa och låt eleven svara.
"Nu väljer vi bilden "mer"."
Uppmana eleven att välja bilden för bra.
"Låt oss göra ett till."
Fortsätt den vägledda undervisningen och ge eleven mycket stöd tills denne börjar förutse rätt svar.
Minska gradvis stödet när du ser att eleven börjar lära sig:
●
●
●

Gör pausen längre för att ge eleven mer tid att svara innan du ger ytterligare stöd.
Tala gradvis tystare när du ger stöd.
Fasa ut de uppmaningar som använts för att hjälpa eleven att välja rätt symbol.
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Självständig
fonemsyntesträning

"Nu är det din tur."
Upprepa steget för att gå igenom symbolerna.
"Jag kommer att säga ett ord långsamt. Lyssna på ordet. Välj sedan bilden för ordet."
Säg ordet långsamt och dra ut på varje stavelse i 1–2 sekunder (”rrrrraaaaammmmm”).
"Peka på bilden för rrrrraaaaammmmm.
Pausa och låt eleven svara.

Feedback för
rätt svar
Feedback vid
fel svar

"Det är rätt! Rrrrraaaaammmmm är ram."
Peka på symbolen för ros.
“Du valde [felaktigt svar].”
"Rrrrraaaaammmmm är ram."
Peka på symbolen för ros.
Upprepa det vägledda övningssteget för det här ordet.
Upprepa det självständiga övningssteget för det här ordet.

9.2

Undervisningsmanus — Koppling mellan bokstav/ljud

Undervisningssteg

Skript

Presentera
uppgiften

"Vi ska lära oss om bokstävernas ljud. Det kommer hjälpa dig att lära dig läsa."
Peka på bokstaven och säg dess ljud (t.ex. ”f”).
Säg INTE vad bokstaven heter.
Rita bokstavens form och säg dess ljud igen (”f”).
Peka på den första symbolen/bilden och säg ordet med markering på det inledande ljudet (”f [paus]
il”).
Upprepa ordet med eftertryck på det inledande ljudet (”fil”).
Upprepa detta steg för varje symbol på sidan.

Exempel på
koppling mellan bokstav/
ljud

"Nu ska vi lära oss om bokstäver och deras ljud. Jag ska visa dig. Jag ska lyssna på ljudet."
Säg målljudet (”f”).
“Nu tittar jag på bokstäverna och väljer bokstaven som låter "f".”
Peka på bokstaven f bland de val som ges.
Säg ljudet (”f”).
Säg ett ord som börjar med ljudet (”f som i fil”).
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Vägledd träning av koppling mellan
bokstav/ljud

"Låt oss göra ett tillsammans nu. Jag kommer att säga ett ljud. Lyssna på ljudet. Sedan tittar vi
på bokstäverna och pekar på den bokstav som låter som ljudet."
Säg målljudet (”f”).
Pausa och låt eleven svara.
“Låt oss välja bokstaven som låter "f".”
Peka på bokstaven f och uppmuntra eleven att välja den.
Bekräfta rätt svar. Peka på målet och säg bokstavsljudet (t.ex. ”f”).
Säg ljudet igen och säg ett ord som börjar med ljudet (”f som i får”).
Fortsätt den vägledda undervisningen och ge eleven mycket stöd tills denne börjar förutse rätt svar.
Minska gradvis stödet när du ser att eleven börjar lära sig:
●
●
●

Gör pausen längre för att ge eleven mer tid att svara innan du ger ytterligare stöd.
Fasa ut de uppmaningar som använts för att hjälpa eleven att välja rätt bokstav.
Låt eleven gå vidare till självständig träning när denne konsekvent förutsäger och väljer rätt
bokstav.

Självständig
träning av
koppling mellan bokstav/
ljud

"Nu är det din tur. Jag kommer att säga ett ljud. Lyssna på ljudet, titta sedan på bokstäverna
och välj den bokstav som låter som ljudet."

Feedback för
rätt svar

"Det är rätt! Den här bokstaven har ljudet "f". "F" som i "fil"."

Feedback vid
fel svar

Säg målljudet (”f”).
Pausa och låt eleven svara.
Peka på bokstaven f.
“Du valde [felaktigt svar].”
"Vi behöver hitta "f"."
Peka på f.
""F" som i "fil"."
Upprepa det vägledda övningssteget för det här ljudet.
Upprepa det självständiga övningssteget för det här ljudet.

9.3

Undervisningsmanus — Fonemsegmentering

Undervisningssteg

Skript

Presentera
uppgiften

"Vi ska lära oss att lyssna på de ljud som blir till ord. Det kommer hjälpa dig att lära dig läsa."

Gå igenom
symbolerna

"Först ska vi titta på de här bilderna"
Peka på symbolerna/bilderna, en i taget, och märk var och en för att säkerställa att eleven kan ordet.
Kontrollera vid behov att eleven känner till symbolerna.
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Exempel på fonemsegmentering

"Jag kommer att säga ett ljud. Lyssna på ljudet. Peka på bilden för ordet som börjar med det
ljudet."
"Jag ska visa dig."
"Jag kommer att säga ett ljud."
Säg målljudet (”m”).
"Nu tittar jag på bilderna. Vilken börjar med "m"?"
Titta och peka på var och en av bilderna och säg ordet som symbolen representerar (t.ex. ”tår”).
Upprepa ordet, segmentera och dra ut på första ljudet och betona det (”t [paus] år”).
Om ordet inte börjar med målljudet, säg "nej" och gå vidare till nästa symbol.
Säg ordet som symbolen representerar (t.ex. ”mun”).
Upprepa ordet, segmentera och dra ut på första ljudet och betona det (”mmmmun”).
"Mmmmun börjar med m"
Peka på symbolen för mun.
"Jag gör ett till."
Upprepa för att ge ett andra exempel med andra inledande ljud.

Vägledd träning av fonemsegmentering

"Låt oss göra ett tillsammans nu."
Upprepa steget för att gå igenom symbolerna.
Börja med att ge tillräckligt stöd så att eleven lyckas med uppgiften.
"Jag kommer att säga ett ljud. Lyssna på ljudet. Sedan väljer vi bilden för ordet som börjar med
det ljudet."
Säg målljudet (”s”).
Säg INTE vad bokstaven heter.
"Låt oss nu ta en titt på bilderna. Vilken börjar med "s"?"
Pausa och ge eleven möjlighet att svara.
Märk vart och ett av svarsalternativen, segmentera och betona första ljudet (t.ex. ”nnnos”, ”k [paus]
att”).
När du säger ordet som börjar med målljudet, pausa och ge eleven möjlighet att välja rätt symbol.
Uppmana vid behov eleven att peka på rätt symbol. Bekräfta att detta är rätt svar.
“Sol.”
“Sssol börjar med "s".”
Kom ihåg att enbart säga bokstavens ljud. Säg inte vad bokstaven heter.
"Låt oss göra ett till."
Fortsätt den vägledda undervisningen och ge eleven mycket stöd tills denne börjar förutse rätt svar.
Minska gradvis stödet när du ser att eleven börjar lära sig:
●
●
●
●

Självständig
fonemsyntesträning

Gör pausen längre för att ge eleven mer tid att svara innan du ger ytterligare stöd.
Fasa ut de uppmaningar som använts för att hjälpa eleven att välja rätt symbol.
Var mindre uppenbar i segmenteringen av det inledande ljudet för varje ljud för eleven.
Sänk rösten när du segmenterar ordets inledande ljud.

"Nu är det din tur. Jag kommer att säga ett ljud. Lyssna på ljudet och välj sedan bilden för ordet
som börjar med det ljudet."
Säg målljudet (”a”).
Säg INTE vad bokstaven heter.
Pausa och låt eleven svara.
Titta på symbolerna. Vilken börjar med "a"?"
Pausa och låt eleven svara.
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Feedback för
rätt svar

"Det är rätt! Apa börjar med "a"."

Feedback vid
fel svar

“Du valde [felaktigt svar].”

Peka på symbolen för apa.

“Vi måste hitta symbolen som börjar med "a"."
"Apa. Aaapa börjar med "a"."
Peka på symbolen för apa.
Upprepa det vägledda övningssteget för det här ljudet.
Upprepa det självständiga övningssteget för det här ljudet.

9.4

Undervisningsmanus — Avkodning av enskilda ord (CVC-ord)

Undervisningssteg

Skript

Presentera
uppgiften

"Vi ska lära oss att läsa ord. Detta kommer hjälpa dig att lära dig läsa [lista böcker som är intressanta för eleven och annat motiverande läsmaterial såsom webbplatser, e-post eller SMS.”

Gå igenom
symbolerna

"Först ska vi titta på de här bilderna"
Peka på symbolerna/bilderna, en i taget, och märk var och en för att säkerställa att eleven kan ordet.
Kontrollera vid behov att eleven känner till symbolerna.

Exempel för
avkodning av
enskilda ord

"Jag ska läsa det här ordet."
Peka på målordet.
"Jag ska peka på bokstäverna och säga deras ljud."
Peka på var och en av bokstäverna i ordet genom att långsamt flytta ditt finger från vänster till höger
under ordet. När du pekar på var och en av bokstäverna säger du dess ljud (t.ex. ”ffffiiiinnnn”).
Upprepa ordet, rör ditt finger snabbare och bind gradvis ihop ljuden (ffiinn”).
Upprepa ordet, flytta ditt finger snabbare och säg ordet i normal hastighet (”fin”).
“Nu väljer jag "fin"."
Peka på symbolen för fin.
"Jag gör ett till."
Upprepa för att ge ett andra exempel med annat ord.
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Vägledd träning i avkodning av
enskilda ord

"Låt oss göra ett tillsammans nu."
Upprepa steget för att gå igenom symbolerna.
Börja med att ge tillräckligt stöd så att eleven lyckas med uppgiften.
Låt oss titta på bokstäverna. Säg deras ljud i huvudet."
Peka på var och en av bokstäverna i ordet genom att dra ditt finger från vänster till höger under ordet.
Om din elev har förmågan att enkelt peka på bokstäverna, uppmuntra honom/henne att hjälpa dig
peka.
När du pekar på var och en av bokstäverna säger du dess ljud (t.ex. ”hhhhuuuussss”).
Pausa och låt eleven svara.
"Nu väljer vi "hus"."
Peka på symbolen för hus.
Du har rätt!
När du pekar på var och en av bokstäverna säger du dess ljud (t.ex. ”hhhhuuuussss”).
Upprepa ordet, flytta ditt finger snabbare och säg ordet i normal hastighet (”hus”).
Peka på symbolen för hus.
"Låt oss göra ett till."
Fortsätt den vägledda undervisningen och ge eleven mycket stöd tills denne börjar förutse rätt svar.
Minska gradvis stödet när du ser att eleven börjar lära sig:

Självständig
träning i avkodning av enskilda ord

"Nu är det din tur."
Upprepa steget för att gå igenom symbolerna. Peka på målordet.
"Titta på bokstäverna. Säg ljuden i huvudet."
Om eleven har svårt att peka, peka då på var och en av bokstäverna genom att långsamt och flytande
dra fingret från vänster till höger. Om din elev har förmågan att enkelt peka på bokstäverna, uppmuntra
honom/henne att peka.
"Välj bilden."
Pausa och låt eleven svara.

Feedback för
rätt svar

"Det är rätt! Apa börjar med "a"."
Peka på var och en av bokstäverna i sekvensen och säg dess ljud (t.ex. ”rrrroooossss”).
Upprepa ordet, flytta ditt finger snabbare och säg ordet i normal hastighet (”ros”).
Peka på symbolen för ros.

Feedback vid
fel svar

“Du valde [felaktigt svar].”
"Rrrroooossss är ros."
Exempel på avkodning av ordet ros.
Peka på var och en av bokstäverna i sekvensen och säg dess ljud (t.ex. ”rrrroooossss”).
Upprepa ordet, flytta ditt finger snabbare och säg ordet i normal hastighet (”ros”).
Peka på symbolen för ros.
Upprepa det vägledda övningssteget för det här ordet.
Upprepa det självständiga övningssteget för det här ordet.
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9.5

Undervisnings Skript - Helord (oregelbundna och hög frekventa)

Undervisningssteg

Skript

Presentera
uppgiften

" Idag ska vi lära oss att läsa ord. När du lär dig att känna igen ord snabbt genom att titta på
dem, kommer du att kunna börja läsa [namnböcker och annat läsmaterial som är viktiga för eleven, till, exempel använda Internet eller läsa e-post]."

Presentera det
nya målordet

Säg helordet och sedan använda den i en mening.
"(t.ex. "Och. Kortet är blått OCH vitt.')"
Upprepa synordet.
"(t.ex., 'Och'). "

Exempel för
avkodning av
enskilda ord

"Jag ska läsa det här ordet. Lyssna medan jag säger det. (t.ex. "Och")."
Ge instruktion att lyssna.
"(t.ex. "Och"). "
Säg målordet.
"Nu tittar jag på orden och pekar på ordet som säger (t.ex. "Och"). "
Peka på vart och ett av orden långsamt utan att säga dem.
"Nu väljer jag t.ex. (”Och”)"
Peka på ordet (t.ex. ”Och”).
"Jag gör det en gång till."
Upprepa för att tillhandahålla en andra exempel med ett annat ord.

Guidad övning
i att läsa Sight
Words

"Nu gör vi ett tillsammans. Vi vill läsa ordet (t.ex. "Och.").
Upprepa steget för att granska målordet (t.ex. ”Och.”)
Börja med att tillhandahålla tillräckligt med stöd för att hjälpa eleven att slutföra uppgiften.
"Låt oss titta på ord och säga dem i våra huvuden."
Peka på vart och ett av orden, rör fingret smidigt från vänster till höger under varje ord.
Om eleven enkelt kan peka på orden uppmuntrar du dem att peka.
"(t.ex. "Och"). "
Peka på målordet och säg det.
Uppmuntra eleven att peka med dig om det är lätt för dem.
"Nu väljer du (t.ex. "Och").
Pausa och låt eleven svara.
Ange nödvändigt stöd som att fortsätta peka på målordet själv, upprepa ordet och/eller upprepa ordet i
en mening.
"Du har rätt. Detta är (t.ex. "Och")."
Peka på målordet igen.
"Låt oss göra en till."
Fortsätt den guidade övningen och ge massor av stöd tills eleven börjar förutse rätt svar. Allt eftersom
eleven börjar lära sig, minska gradvis stöd:

Oberoende övning i avkodning av
enskilda ord

"Nu är det din tur. Jag ska säga ett ord. Lyssna på ordet. Peka sedan på ordet. "
"(t.ex. "Och'). "
Pausa och låt eleven svara.
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Feedback för
korrekt svar

"Det stämmer. Du valde (t.ex. "Och".) "

Feedback för
felaktigt svar

"Du har valt [det felaktiga svaret]."

Peka på målordet och säg det igen.

"Vi måste hitta (t.ex. "Och").
Modellera rätt svar och säg ordet.
Upprepa stegen för guidad övningen för det här ordet.
Upprepa stegen för oberoende övning för det här ordet.

9.6

Undervisningsmanus — Gemensam läsning

Detta exempelmanus använder boken "Are ritar en sol" som exempel. Anpassa manuset efter den bok du läser.
Undervisningssteg

Skript

Presentera
uppgiften

"Vi ska läsa en bok tillsammans. Jag läser några av orden i boken och du läser några av orden.
Vi ska läsa en bok som heter "Are ritar en sol"."

Lära ut nya
vokabulär

Se till att eleven förstår det vokabulär som används i boken innan ni börjar läsa den. Lär eleven betydelsen av nya begrepp om så behövs.

Gå igenom
symbolerna

"Först ska vi titta på de här bilderna"

Presentera
ämnet

Läs bokens titel. "Are ritar en sol"

Peka på symbolerna/bilderna, en i taget, och märk var och en för att säkerställa att eleven kan ordet.

Presentera bokens ämne.
"Den här boken handlar om att rita en sol."
Ställ frågor om ämnet. Relatera ämnet till elevens erfarenhet. (t.ex. ”Hur skulle du rita en sol? Vilken
form har solen?”).
Ge läsningen ett syfte (”Låt oss se hur en konstnär ritar solen!”).

Läs texten

Läs den omarkerade texten i meningen. Stoppa utan att läsa det markerade ordet. Använd en uttrycksfull röst för att göra berättelsen intressant för eleven. Peka på var och en av bokstäverna i ordet
under tiden som du läser genom att långsamt dra ditt finger från vänster till höger under ordet. Pausa
vid det markerade ordet.
"En sol är..."

Uppmuntra
eleven att läsa
målordet

I början kanske du måste markera för eleven att det är has/hennes tur att läsa (t.ex. ”Nu är det din
tur.”).
När eleven blivit bekväm med uppgiften tonar du ut denna uppmaning för att behålla flödet under läsningen. Peka på var och en av bokstäverna i det markerade ordet genom att dra ditt finger från vänster
till höger. Om din elev har förmågan att enkelt peka på bokstäverna, uppmuntra honom/henne att hjälpa dig peka. Ge bara så mycket exempel eller vägledd träning som krävs för att eleven ska lyckas
med uppgiften. Fasa ut dessa uppmaningar när eleven bygger kompetens.
Pausa och låt eleven svara genom att välja rätt symbol.

Feedback för
rätt svar

Följ dessa steg om eleven läser ordet och väljer rätt symbol:
"Du har rätt!"
Peka på var och en av bokstäverna i sekvensen och säg dess ljud (t.ex. ”ssssoooollll”).
Upprepa ordet, flytta ditt finger snabbare och säg ordet i normal hastighet (”sol”).
Läs hela meningen från början till slut, med lämpligt uttryck, och peka på varje ord när du läser (”En
sol är rund.”).

78

9 Undervisningsmanus

Accessible Literacy Learning (ALL) Bruksanvisning v.1.4 - sv-SE

Feedback vid
fel svar

Följ dessa steg om eleven läser ordet och väljer fel symbol:
“Du valde [felaktigt svar].”
Ge exempel på avkodning av ordet.
Peka på var och en av bokstäverna i sekvensen och säg dess ljud (t.ex. ”ssssoooollll”).
Upprepa ordet, flytta ditt finger snabbare och säg ordet i normal hastighet (”sol”).
Peka på symbolen för sol.
Läs hela meningen från början till slut, med lämpligt uttryck, och peka på varje ord när du läser (”En
sol är rund.”).
Upprepa detta steg och använd vägledd träning för att hjälpa eleven att avkoda ordet korrekt.

Fortsätt att
läsa boken

Upprepa dessa steg för varje sida i boken tills berättelsen är slut.
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