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 Boardmaker för Windows – Handbok   

Introduktion 

Handbok 

Denna handbok är skriven för att stödja version 6 av den kompletta Boardmaker programfamiljen (BPF). 
Boardmaker (BM) och Boardmaker med Speaking Dynamically Pro (BM med SDP).  

 

Boardmaker är det ledande programmet för att skapa symbolbaserat 
kommunikations och utbildningsmaterial. Boardmaker är ett ritprogram kombinerat 
med en databas som omfattar över 4500 kommunikationssymboler (PCS). 
Boardmaker är grundstommen i BPF eftersom funktionerna i Boardmaker delvis 
ingår även BM med SDP. 

 

Boardmaker med Speaking Dynamically Pro är programmet för användare av 
datorer som samtalshjälpmedel och för brukare med behov av AKK. I kombination 
med ordprediktion, uttrycksförkortningar och inspelat tal eller talsyntes samt många 
andra möjligheter kan BM med SDP förvandla en dator till en avancerad tal och 
kommunikationsapparat samt ett kraftfullt inlärningsverktyg. 

Handboken är indelad i två delar. Den första delen behandlar funktioner som finns i Boardmaker och 
användning av dessa. Informationen i denna del är riktad mot alla BPF produkter. Den andra delen 
fokuserar på de interaktiva funktioner som finns BM med SDP. Den delen av manualen gäller inte för 
Boardmaker. För att göra det lättare att hitta de kapitel i handboken som berör en aktuell produkt finns en 
produktikon (se ovan) i början av varje kapitel och på specifika platser i de kapitel där det finns behov. 

Hjälpfunktionen i programmet 

De områden som tas upp i denna tryckta handbok täcker alla de 
grundläggande kunskaper som en normal användare behöver för 
att komma igång och skapa utskrivna kartor och/eller interaktiva 
aktiviteter. Flera avancerade programfunktioner och hur de kan 
användas tas inte upp här utan finns i programmets 
hjälpfunktion. Välj Hjälpområde från Hjälpmenyn för att 
öppna hjälpfönstret. Där visas alla avancerade funktioner med 
instruktioner om hur de fungerar samt hela innehållet från denna 
manual.  

Tips:  Det inbyggda hjälpprogrammet kan vid behov uppdateras gratis via Mayer-Johnson´s webbsida 
(www.mayer-johnson.com) eller via den medföljande online uppdateraren (Startmenyn > Alla 
program > Mayer-Johnson > Uppdateringar för BM_SDP. Datorn måste vara uppkopplad 
mot Internet för att kunna använda funktionen. 
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Systemkrav 

Systemkrav för Boardmaker version 6 Windows är följande: 

• Windows 2000 eller senare • 512 Mb RAM  • 400 Mb ledigt 
hårddiskutrymme 

Var finns det ytterligare hjälp att få 

Via Internet finns hjälp att få på svenska här: 

Hemsida: http://www.rehabcenter.se 
e-post: support@rehabcenter.se 

Vanliga frågor kan hittas på vår hemsida under rubriken Support. Finns inte svaret där kan frågan skickas 
via e-post till support@rehabcenter.se  Vi besvarar frågor så snabbt vi kan. 

Via Internet finns även hjälp på engelska här: 

http://www.mayer-johnson.com 
e-mail: support@mayer-johnson.com 

Svar på vanliga frågor kan hittas under länken till Support högst upp på Mayer-Johnson´s hemsida. Finns 
inte svaret på frågan där kan en supportfråga på engelska skickas via E-post till 
support@mayer-johnson.com.  

Finns inte tillgång till Internet går det bra att ringa eller faxa för hjälp: 

RehabCenter AB 
Tfn: 08-768 25 00 

Öppettider: 09.00-16.00 
Fax: 08-792 49 49 

För att kunna få snabb hjälp bör såväl dator och systeminformation som programversionsnummer (visas 
på Startskärmen) finnas tillgänglig. Det underlättar om datorn med programmet finns tillgänglig vid 
telefonkontakt. 

. 
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Programfönster: överblick 
1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22

23

20

24 25

21

17 18 19

2

1. Namnlist 

2. Menylist 

3. Symbolsökarverktyg Ctrl + B 

4. Pekverktyg Ctrl + F1 

5. Knappverktyg Ctrl + F3 

6. Verktyg för Friformsknapp Ctrl + F7 

7. Spridverktyg Ctrl + F2 

8. Linjeverktyg Ctrl + F4 

9. Textverktyg Ctrl + F5 

10. Verktyg för Symboleringsknapp 

11. Färgverktyg 

12. Tjockleksverktyg 

13. Hörnverktyg 

14. Skuggverktyg 

15. Zoom in 

16. Zoom ut 

17. Skanna nästa 

18. Sekvensverktyg 

19. Skanningsstopp 

20. Verktyg för flyttbara knappar 

21. Arbetsyta för symbolkarta 

22. Aktuell symbol 

23. Sidbrytningslinje 

24. Dokumentets förstoringsgrad 

25. Koordinater för aktuell pekarposition 
 

 3 



  Introduktion 

 

Symbolsökaren i korthet 
 

1

3

4

5

6

7

8

11

2

9

10

12 13 14

1. Aktuell symbol 

2. Aktuellt symbolnummer, visar symbolens nummer av antalet matchande symboler. 

3. Textsökningsalternativ; Börjar med, innehåller, hela ordet 

4. Minimera, maximera, stäng fönstret 

5. Fält för textsökning 

6. Visa översiktskarta (miniatyrer) Ctrl + T 

7. Föregående – nästa symbol, stegar igenom symboler eller kartor med miniatyrsymboler 

8. Knapp för val av kategori, öppnar fönstret för val av symbolkategori 

9. Knapp för symbolnamn. Lägg till alternativa namn eller kategorier för symbolen 

10. Fält för alternativt symbolnamn, ersätt tillfälligt ett symbolnamn med ett annat namn 

11. Alternativa symbolnamn, visar en lista över alternativa namn för symbolen 

12. Inställningar för Symbolsökaren, t.ex. val av språk, typsnitt och bibliotek 

13. Markeringsverktyg, rektangelform 

14. Markeringsverktyg, fri form (lasso) 
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Utforska mallar och exempelkartor  

Mallar för Utskrift  

För hela familjen Boardmaker finns det över 325 utskriftsmallar. Mallar för kalendrar, scheman och för 
de flesta kommunikationsapparater finns i mappen Mallar.  

Mallarna öppnas genom att välja Öppna en mall från menyn Arkiv eller Öppna en mall från startsidan, 
den första sidan som visas när programmet startas eller vid val av Öppna (Ctrl + O) från menyn Arkiv. 
Mallarna är skrivskyddade och filen öppnas som (namnlös x). Detta förhindrar att en mall blir oavsiktligt 
ändrad. 

 

Interaktiva Mallar (ingår ej i Boardmaker)  

Klicka här för att 
öppna en mall

Välj önskad 
mall 

Boardmaker med Speaking Dynamically Pro levereras med över 250 exempelkartor. Dessa är utformade 
för att visa hur funktioner och symboler kan kombineras och användas för olika ändamål. T.ex. för att ge 
en användare tillgång till kommunikation och språkstöd, hjälp att ta initiativ, fungera självständigt och 
utvecklas som person. Aktiviteterna är utformade för ge exempel på stöd för olika personer, från barn och 
unga till vuxna. Gå gärna igenom exempelkartorna för att få en uppfattning om alla olika möjligheter som 
finns i programmet.  

Boardmaker med Speaking Dynamically Pro har ett Utforma och ett Använda läge. I läget Använda kan 
kartorna användas aktivt och funktionerna provas. Läget Utforma används för att skapa och redigera 
kartor, knappar och funktioner. Programmet kan växlas till läget Använda genom att trycka Ctrl + U och 
växlas tillbaka till läget Utforma genom att trycka antingen Esc eller Ctrl + D. 
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Starta programmet i läget Använda och med 
exempelkartan Huvudmeny  

Dubbelklicka på ikonen Interactive Sample 
Boards v6 på skrivbordet. Detta startar 
programmet och öppnar kartan med huvudmenyn 
över de interaktiva exempelkartorna och placerar 
programmet i läget Använda. 

Fortsätt nu till nästa kapitel eller läs igenom nästa 
sektion nedan. 

------------------------------------------------------------- ELLER ----------------------------------------------------------- 

1 

Öppna exempelkartan Huvudmeny inifrån 
programmet 

Starta programmet genom att dubbelklicka på 
ikonen för programmet på skrivbordet eller välj 
programmet från startmenyn (Start > Alla 
program > Mayer-Johnson). 

  
 

2 

Välj knappen Öppna en sparad karta eller en 
annan färdig karta. 
 
 

 

3 

Dialogfönstret för Välj en karta öppnas och 
innehållet för mappen Mallar visas. 

Dubbelklicka på mappen Interactive Sample 
Boards v6. 

Tips:  Mallarna för utskrifter finns i mapparna 
som börjar med BM. Det går även att 
skriva ut de interaktiva mallarna i 
mappen BM SDP. 

Ingår inte i 
Boardmaker
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4 

Dubbelklicka på kartan _Main board för att 
öppna den. Denna karta ger tillgång till över 250 
exempelkartor. 

5 

Växla över till läget Använd för att använda exempelkartan. 

Välj Använd från menyn Dynamiska kartor eller tryck Ctrl + U. Klicka på knapparna för att utforska 
de olika exempelkartorna. Knappen Första sidan i det nedre högra hörnet på varje karta leder tillbaka 
till huvudmenyn. 

Tryck på tangenten Esc eller Ctrl + D för att gå tillbaka till läget Utforma.  

Programmet måste vara i
läget Använd innan de  
dynamiska kartorna kan 
användas 
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  Introduktion 

 

Grundläggande teknik för mushantering 
I alla moderna program är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i mushantering. Detta är extra viktigt i 
ett grafiskt program som Boardmaker. Här följer en kort genomgång av de musfunktioner som används i 
handboken. 

Klick 

Normal tryckning på musens vänstra knapp, används för 
att välja knappar, text, grafik och rader i programmet. Detta 
utförs normalt med Pekverktyget.  

 

Högerklick 

Tryck på höger musknapp för att komma åt alternativa 
menyer och för att utföra specialfunktioner som är knutna 
till ett valt objekt. Högerklicksmenyerna ger oftast en 
snabbare väg till funktioner som även finns i de normala 
menyerna. T.ex. kopiera, klipp ut, klistra in mm. Dessa 
väljs normalt med pekverktyget.  

Tips:  Några avancerade programkommandon finns 
endast tillgängliga via högerklicksmenyn. 

 

Dubbelklick 

Klicka 2 gånger i snabb följd med den vänstra musknappen 
på en dynamisk knapp för att öppna dialogfönstret med 
knappfunktioner, därifrån väljs funktioner och 
inställningar för knappen. Detta utförs normalt med 
pekverktyget. (BM med SDP). 

Klicka för att markera objekt. 

Högerklicka för att öppna menyn. 

Dubbelklicka på en knapp för att
 tilldela den funktioner 
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 9 

Klicka och drag  

Klicka och håll ned den vänstra musknappen samtidigt som 
musen flyttas i önskad riktning. Klicka och drag används 
med flera olika verktyg för att markera, rita och flytta. 

 

Shift + klick 

Klicka på ett första objekt, håll sedan ner tangenten Shift  
och klicka på nästa objekt eller klicka och drag ut en 
markeringsruta över flera objekt för att markera dessa 
tillsammans med det första objektet. Shift+Klick används 
för att markera flera objekt eller knappar. Shiftklicka på 
alla de objekt du vill markera. För att ta bort ett objekt från 
den markerade gruppen, shiftklicka en gång till på det så 
avmarkeras objektet.  

Tips:  Knappar kan inte läggas till en markerad grupp 
som började med markering av en bild eller text 
eller tvärt om. 

Klicka och drag för att rita, 
flytta eller markera objekt 

Shift + Klick för att markera flera objekt.



  Kapitel 1 - Skapa och utforma en karta 

Kapitel 1 
Skapa och utforma en karta 

Översikt av kapitlet   

Vid skapandet av en ny karta är det viktigt att förstå hur en kartas orientering och storlek ställs in för 
önskade utskriftsformat. Hur man skapar kartor med knappar och behandlar dessa inom ritfönstret. T.ex. 
hur man ändrar färger, former och storlekar på knapparna på kartan. Saker som kommer att underlätta 
organisation av innehållet och göra kartan mera överskådlig och lättare att förstå för brukaren. 

Följande områden täcks av kapitlet: 

• Inställning av kartans storlek 

• Arbeta med kartor i flera fönster 

• Skapa ett rutmönster med knappar 

• Ändra utseendet på knappar 

• Rensa bort symboler och texter från utvalda 
knappar 

• Skapa en karta med flera sidor 

• Justera storlek på kartans fönster 

• Justera spridverktygets mellanrum 

• Rita en linje på en knapp eller karta 

Skapa en karta 
som skrivs ut 
med en exakt 
passform för 
ändamålet 

Använd olika storlekar  
för knappar och symboler

Utnyttja olikfärgade ramar 
för att organisera kartan 

Välj från ett urval av 
olika hörn för att  
forma knapparna 

Utnyttja olikfärgade bakgrunder 
för att organisera kartan 
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Inställning av papprets och kartans storlek 

1 

Första steget när en ny karta skall skapas är att bestämma kartans storlek. Då skall önskad storlek på 
arbetsyta samt pappersformat för utskriften anges. 

Inställningar - Skrivare 

För kartor som skall skrivas ut på en sida underlättar det om utskriftsinställningarna för pappersstorlek 
och orientering görs innan kartans storlek anges. Detta kommer att underlätta vid det fortsatta arbetet 
med kartan.  

Under menyn Arkiv väljs Utskriftsinställningar… (Kartstorlek/Linjal/Rutnät/Avstånd). 
Kontrollera att utskriftens aktuella bredd och höjd stämmer överens med papprets storlek och 
orientering i skrivaren. Om det inte stämmer, klicka på knappen Utskriftsformat.  

2 

Kontrollera att önskad pappersstorlek och orientering är angiven, klicka sedan på OK. 

Klicka här för att ändra 
papperets orientering  
och/eller storlek 

Aktuell bredd och 
höjd för kartan 

Aktuell skrivare 

Välj önskat  
pappersformat 
för utskrift 

Välj önskad  
orientering 

Se till att rätt 
Skrivare är vald
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3 

Bestäm kartans storlek 

För Boardmaker utnyttjas ofta Använd skrivarinställning för att anpassa kartans storleken till det 
utskriftsområde och den orientering som tidigare ställts in. (I nästa avsnitt behandlas utskrift för 
kartor med flera sidor). Klicka på OK när inställningarna är färdiga. 

OBS:  Den skrivbara ytan för en pappersstorlek och orientering kan variera mellan olika skrivare. 
Kartstorleken kan därför behöva justeras vid utskrift på en annan skrivare. 

Tips:  Inställning av en standardstorlek och utskriftsformat för alla nya kartor  

Om flera kartor med samma storlek skall skapas, t.ex. för en viss apparat eller aktivitet, kan 
funktionen “Kom ihåg kartinställningar för nya kartor” på högra sidan i dialogfönstret 
användas. 

Klicka här för att
spara den aktiva
kartans utskrifts-
orientering på  
alla nya kartor

Använd skärmstorlek,
Klicka här för att  

Klicka här för att  
spara den aktiva 
kartans inställningar
för användning på 
alla nya kartor 

anpassa kartan till 
skärmens storlek 

Använd skrivarinställning, 
Klicka här för att anpassa  
kartstorleken till aktuell 
skrivarinställning 

Aktuell kartstorlek,  
Här kan egna mått på 
kartans storlek anges 
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Skapa kartor med flera sidor 

Det finns en möjlighet att skapa kartor som omfattar flera sidor. Kartor med flera sidor kan behövas för 
vissa kommunikationsapparater eller för att skapa ett väggmontage. 

 

1 

 

Under menyn Arkiv väljs Utskriftsinställningar… (Kartstorlek/Linjal/Rutnät/Avstånd).  
Kontrollera att kartans angivna bredd och höjd stämmer med papprets orientering och storlek i 
skrivaren. Om det inte stämmer, klicka på knappen Utskriftsformat. 

I rutorna Höjd och Bredd anges önskade dimensioner för kartan upp till de under “Maximalt” 
angivna. Klicka på OK när allt är klart. 

 

Ange kartans 
storlek 
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2 

 

När kartan visas med alternativet “Anpassa till fönster” markerat (förvalt), visar sidbrytningslinjer 
de olika sidorna.  

De flesta skrivare saknar möjlighet att skriva ända ut till papprets kant. Därför kan kanterna på en 
flersidig karta behöva justeras på varje sida innan de tejpas ihop.  

Sidbrytningslinje 
En grön streckad linje
markerar de olika 
sidorna. 
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Arbeta med flera kartor 

 

Den första kartan som öppnas eller skapas i 
programmet kommer att fylla skärmen, se bilden 
ovan. 

 

Det går att ha flera kartor öppna samtidigt. Om fler 
kartor öppnas kommer de att visas i mindre fönster 
som överlappar varandra. 

 

Alternativ för visning av kartor 

  

Genom att välja Visa alla liggande under menyn Visa visas alla öppna kartor liggande bredvid varandra. 
Detta alternativ kan användas t.ex. vid kopiering av knappar mellan olika kartor. 

Som standard visas en karta med alternativet 
Anpassa till fönster (förvalt) så att hela kartan visas. 

Olika visningsalternativ finns under menyn Visa och 
är användbara speciellt vid redigering av symboler. 

OBS:  Knapparnas storlek på skärmen behöver inte 
stämma överens med utskriftsstorleken. 
Använd linjalerna i fönstret för att se 
storleken som gäller vid utskrift. 
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  Kapitel 1 - Skapa och utforma en karta 

 

Ändra storlek på kartans fönster 

Manuellt 

Om pekaren flyttas till kanten av fönstret ändras 
pekaren till en dubbelriktad pil. Klicka och dra 
kanten på fönstret till önskad ny storlek. 

 
 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ELLER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Använd knapparna Maximera och Återställ 

 

Klicka på knappen Maximera i det övre högra 
hörnet av kartans fönster för att expandera fönstret 
till hela arbetsytan, se bilden ovan. 

 

Klicka på knappen Återställ nedåt för att återställa 
ett maximerat fönster till storleken det hade innan det 
maximerades, se bilden ovan. 

Drag för att ändra 
fönstrets storlek

Denna karta visas 
återställd till den 
mindre storleken  

Denna karta visas 
maximerad 
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Skapa ett rutmönster med knappar 

1 

Börja med att skapa en första knapp för 
rutmönstret. 

Välj Knappverktyget på verktygsfältet. 

Tips:  Ändra Verktygsfältets placering genom 
att klicka på en tom yta i fältet och dra 
det antingen till skärmens övre eller 
vänstra kant eller till arbetsytan för att 
få det i ett flyttbart fönster. 

 

2 

Flytta hårkorsmarkören till en tom arbetsyta på 
kartan. 

Tips:  Positionen av de röda indikeringarna på 
linjalerna kan hjälpa till att skapa en 
knapp med en viss storlek och position. 

OBS:  Linjalerna kan ställas in för visning av 
centimeter eller tum. Inställningarna av 
måttenhet kan ändras under menyn 
Arkiv > 
Utskriftsinställningar…(Kartstorlek
/Linjal/Rutnät/Avstånd).  

3 

Klicka och drag diagonalt för att skapa en knapp. 
Släpp musknappen när den nya knappen har 
önskad storlek. 

Tips:  För att skapa en kvadratisk knapp, håll 
ned tangenten Shift samtidigt som 
knappen ritas upp. 

OBS:  Markören flyttas 0.3 cm steg på ett 
osynligt stödraster. Stödrastrets 
mellanrum kan ändras via menyn 
Arkiv> Utskriftsinställningar… 
(Kartstorlek/Linjal/Rutnät/Avstånd)
eller avmarkera använd stödraster i 
menyn Visa. 

 

  
Verktygsfältet i vertikal,  
horisontell och flyttbar 
placering 

Röda positions- 
indikeringar 

Hårkorsmarkör 
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4 

Om det är nödvändigt att justera storleken på 
knappen, flytta markören till en av kanterna eller 
ett av hörnen på knappen. När markören ändras 
till en dubbelriktad pil, klicka och dra för att 
ändra storleken. 

OBS:  När en knapp är vald, markerad, är 
kantlinjerna streckade.  

5 

Det går nu lätt att skapa önskat antal knappar, 
identiska med den knapp som redan skapats. 

Välj Spridverktyget från verktygsfältet. 
 

6 

Placera markören över knappen, håll ner vänster 
musknapp och drag diagonalt för att sprida 
knappen till önskat antal nya knappar. 

OBS:  Önskas annat avstånd mellan 
knapparna kan det ställas in det under 
Arkiv> Utskriftsinställningar… 
(Kartstorlek/Linjal/Rutnät/Avstånd) 

 

  

 

Använd dubbel-
pilen för att 
ändra storlek. 
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7 

Så länge alla knappar är markerade* går det att 
klicka på och dra i vilken knapp som helst för att 
flytta hela knappgruppen. 

*Om knapparna blir avmarkerade kan man välja 
Markera alla från menyn Redigera eller dra ut 
en markeringsruta runt alla knapparna. 

Tip: Om en karta skapas som skall användas 
som mall för flera kartor, se Appendix E 
- Skapa en mall. 

 

 

Redigera kartan eller ändra knappens bakgrundsfärg  

 

 

Klicka på kartans bakgrund eller 
markera en knapp eller grupp med 
knappar. 

Välj Färgverktyget. Välj knapp om det är en knapp 
som markerats, klicka sedan på 
önskad färg på paletten. 
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Ändra kantlinjens tjocklek  

 

 

Markera en knapp eller en grupp 
med knappar. 

Välj Tjockleksverktyget. Klicka på önskad tjocklek för 
kantlinjen. 

Osynliga kantlinjer 

Den streckade linjen i Tjockleksverktyget representerar en osynlig kantlinje. Efter val av den kommer 
knappen att skrivas ut utan någon kantlinje och visas på skärmen med en ljusgrå streck-punktad linje som 
ram.  

OBS:  Blanda inte ihop den streckade linjen i Tjockleksverktyget med den streckade kantlinjen som kan 
väljas genom att högerklicka på en knapp och välja Alternativ > Streckad kant från 
högerklicks-menyn. (Se även avsnittet Att göra kantlinjen streckad). 

 

 

Klicka på den streckade 
linjen i Tjockleksverktyg för 
att välja osynlig kantlinje 

Streckad kantlinje väljs 
från högerklicks-menyn Solid - Streckad - Osynlig 
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Ändra färg på en kantlinje 

 

 

Markera en knapp eller en grupp 
med knappar. 

Välj Färgverktyget. Klicka på Kant och sedan på 
önskad färg för kantlinjen. 

Tips:  Använd pipetten för att välja en färg som saknas i paletten genom att klicka på en valfri färg på 
kartan. 

Ändra knappens form 

 

 

Markera en knapp eller en grupp 
med knappar. 

Välj Hörnverktyget. Välj önskad hörnform för knappen. 

OBS:  Om en knapp med friform är vald kommer Hörnverktyget att agera som ett “polygonverktyg”. Se 
avsnittet Konvertera en friformsknapp till en standard polygon. 

Klicka på kant för att ändra 
kantlinjens färg 
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Rita en linje  

 
 

 

Välj Linjeverktyget. Klicka och dra i en knapp eller 
direkt på bakgrunden för att rita 
en linje. 

Välj tjocklek på linjen med 
Tjockleksverktyget. 

Att göra en kantlinje streckad 

 

Markera en knapp eller en grupp 
med knappar. 

Högerklicka på en markerad 
knapp och välj Streckade kanter 
enl. bilden ovan. Avmarkera 
Streckade kanter för att ändra till 
heldragna kantlinjer 

 

Den streckade kantlinjen är t.ex. 
bra för saker som skall klippas ut 
och för arbetsblad. 

 

OBS:  Linjer kan också streckas med Linjeverktyget. 

Tips:  Streckade kantlinjer ser bättre ut om lite tjockare linjer används.(Tjockleksverktyg). 
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3-D effekter på knapparna  

 
 

Markera en knapp eller en grupp 
med knappar. 

Välj Skuggverktyget. Välj den skuggade knappen för att 
lägga på 3-D effekten. 

 

Tips:  3-D effekten kan förändras och förtydligas med hjälp av Tjockleksverktyget, Hörnverktyget och 
Färgverktyget. 

Rensa en grupp med knappar 

 

 

 

Markera en knapp eller en grupp 
med knappar. 

Välj Rensa knappar från menyn 
Redigera eller högerklicka på en 
av de markerade knapparna och 
välj Rensa knappar > Utseende. 

Symboler, texter, linjer och bilder 
tas bort från de valda knapparna. 
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Rita en knapp med friform 

Med verktyget Friform kan man rita knappar med valfri form. Man kan använda verktyget för att rita 
knappar runt detaljer på en bakgrundsbild, ge symbolerna en uttrycksform som förmedlar vad de står för 
och skiljer dem från andra knappar eller helt enkelt för att skapa lite roligare former. 

Skapa polygonformer och 
gör streckade kantlinjer. 

Gör om en friformsknapp 
till en standard polygon 

Skapa unikt formade knappar på 
ett fotografi och gör dem osynliga 

 

OBS:  En knapp gjord i Friform är som en vanlig knapp med två undantag; Den kan inte ha rundade hörn 
och den kan inte ha 3-D effekter. 

1 Välj Verktyget för Friformsknapp. 

 

2 

Klicka och håll ner musknappen direkt på 
kartans bakgrund, drag med musen för att rita 
knappen.  

 

Klicka och dra för 
att forma knappen

3 

När musknappen släpps upp sluts 
Friformsknappen automatiskt med ett rakt 
streck från punkten där musknappen släpps till 
startpunkten. 

 

Släpp upp musknappen 
för att avsluta formen 
med ett rakt streck 
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Rita en polygon med verktyget för friformsknapp  

1 
Verktyget för Friformsknapp kan även 
användas för att rita polygoner. 

Välj Verktyget för Friformsknapp. 

 

2 

Håll ner Ctrl tangenten och drag samtidigt 
musen så ritas en rak linje som är polygonens 
första sida. Klicka för att göra en brytpunkt till 
polygonens nästa sida. 

 

Håll ned Ctrl tangenten, 
drag musen och klicka på 
position för det första hörnet

3 

Fortsätt hålla ned Ctrl tangenten, flytta musen 
vidare och klicka där hörnen polygonens hörn 
önskas. 

 

4 

För att avsluta polygonen kan man antingen 
dubbelklicka på sista hörnet eller släppa Ctrl 
tangenten efter att ha klickat för sista hörnet i 
polygonen. Programmet kommer automatiskt 
att sluta polygonen. 

 

Fortsätt hålla ned 
Ctrl tangenten, 
flytta musen vidare 
och klicka där hörn 
önskas 

Släpp upp Ctrl 
tangenten för att 
automatiskt stänga 
polygonen 
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Rita en knapp med både raka sidor och sidor med 
friform 

1 
Med Verktyget för Friformsknapp kan man 
rita knappar med både friform och raka sidor. 

Välj Verktyget för Friformsknapp.  

2 

Tryck ner och håll kvar Ctrl tangenten, klicka 
och dra för att definiera första sidan av 
polygonen.  

 

3 

Hål kvar musknappen nedtryckt, släpp upp 
Ctrl tangenten för att fortsätta rita med musen 
för att skapa sidan med friform.  

4 

För att rita ytterligare en rak sida. Tryck ner 
och håll kvar Ctrl tangenten och släpp sedan 
musknappen, flytta musen till positionen för 
nästa hörn och klicka med musknappen. 

Växla mellan raka linjer och friform genom att 
alternera mellan Ctrl tangenten och 
musknappen. 

 

Håll musknappen 
nertryckt och släpp 
upp Ctrl tangenten för 
att rita friform 

Håll kvar musknappen
nere, tryck ned och håll 
kvar Ctrl tangenten. 
Släpp musknappen för 
att rita en rak linje 

Håll ned Ctrl tangenten, 
flytta musen och klicka på 
positionen för det första 
hörnet 
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5 

För att avsluta en friformsknapp, släpp upp 
både musknappen och Ctrl tangenten, 
programmet kommer då att automatiskt sluta 
polygonen. 

 

 

Konvertera en friformsknapp till en standardpolygon 

Även om det är möjligt att manuellt rita en standard polygonform (som triangel och hexagon) med 
metoderna beskrivna i avsnittet Rita en polygon med verktyget för friformsknapp kan det vara svårt att få 
dem exakta. Boardmaker har därför en funktion för konvertering av en Friformsknapp till en standard 
polygon med hjälp av Hörnverktyget. 

 

Markera en friformsknapp.  

 

Välj Hörnverktyget, välj sedan 
en form. 

 

Friformsknappen visas med den 
nya formen. 

Släpp upp Ctrl 
tangenten och 
musknappen för 
att automatiskt 
sluta polygonen 

 

Tips:  Håll ned tangenten Shift vid val av en hörnform så skapas en polygon med alla sidor lika långa. 

 



  Kapitel 2 - Arbeta med Symbolsökaren 

Kapitel 2 
Arbeta med Symbolsökaren 

Översikt av kapitlet     

Med hjälp av Symbolsökaren är det lätt att söka och hitta symboler och kopiera dessa till knappar eller 
andra program. I Symbolsökaren är det även lätt att ändra symbolens text och att byta språk. Detta avsnitt 
visar hur Symbolsökarens olika funktioner kan utnyttjas så att det blir lätt att hitta och använda de 
symboler och texter som behövs. 

Följande områden behandlas i kapitlet: 

• Söka efter symboler 

• Göra tillfällig namnändring av en symbol 

• Ställa in teckenstorleken i Symbolsökaren 

• Göra andra inställningar för Symbolsökaren 

• Kopiera en symbol till en knapp 

• Använda menyn för alternativa symbolnamn 

• Redigera en symbols namnlista 

• Använda symboler med olika språk 

• Välja Visningsalternativ för Symbolnamn 

Det går att använda 
olika språk eller visa 
två språk på samma 
gång. Text kan även 
döljas eller placeras 
under symbolen 

Skriv in alternativa 
symbolnamn 

Välj symbol från 
miniatyrbilder visade 
i ett popup-fönster 

Välj endast en del av 
symbolen 
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Söka efter symboler  

1 

Välj ett passande sökalternativ med knapparna Sökalternativ för symbolnamn. Dessa bestämmer hur 
Symbolsökaren matchar symboler med den text som skrivs i textfältet. 

Skriv namnet på symbolen som skall sökas. 

 

2 

Symbolerna som hittas i en sökning kan antingen visas en och en i Symbolsökarens fönster eller på en 
miniatyrkarta där upp till 49 miniatyrbilder kan visas samtidigt.  

Bläddra Igenom Symbolerna en i Taget 

 

Om fel symbol visas, använd knapparna Föregående/Nästa för att visa övriga matchande symboler. 

Indikerar aktuellt 
symbolnummer och 
hur många passande 
symboler som hittats.  

Föregående 

Nästa

Helt ord 
Söktext: glad 
Passar: om du är glad, glad 

Sökalternativ

Söktext 

Överallt 
Söktext: glad 
Passar: Bangladesh, gladiolus, om du 
är glad, glad 

Början av ord 
Söktext: glad 
Passar: gladiolus, glad, om du är glad
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3 

Sök efter symboler med hjälp av miniatyrer  

 

Klicka på knappen för Miniatyrkarta (Ctrl + T) för att se alla symboler som matchar sökningen. 

Om sökningen resulterar i fler än 49 träffar används pilarna för att bläddra mellan de olika kartorna med 
miniatyrsymboler. Välj önskad symbol genom att klicka på den. 

OBS:  Placeras markören över en symbol kommer symbolnamnet att visas i fältet för Alternativa 
symbolnamn 

Tips:  Högerklicka på en symbol för att klistra in den på en markerad knapp. Miniatyrkartan kommer 
att förbli öppen för fortsatt snabbt och enkelt val av symboler. 

Klicka på önskad symbol eller 
högerklicka på symbolen för att 
klistra in den på ett markerat område

Det visas max 49 
symboler / sida på 
Miniatyrkartan 

Fält för Alternativt 
symbolnamn 
 
Visar namn på den 
markerade symbolen 

Knapp för 
Miniatyrkarta

Söka efter symboler i en kategori 
Vid arbete med ämnesrelaterade kartor, t.ex. frukost eller klädesplagg, kan det gå lättare och snabbare att 
hitta önskade symboler genom att endast söka i de kategorier där dessa ämnen ingår. Symbolsökaren kan 
ställas in för att endast söka och visa symboler ur specifika kategorier. 

Sökning i kategorier beskrivs mer ingående i Val av kategori för sökning. 
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Kopiera en symbol till en knapp  

Automatisk placering  

Symbolsökaren kommer att markera den första 
tomma knappen på kartan 

Genom att trycka på Enter på tangentbordet 
kommer den aktuella symbolen att automatiskt 
placeras på den markerade knappen. 

Symbolsökaren markerar automatiskt nästa tomma 
knapp när den första symbolen placerats. 

OBS:  Om det inte finns någon tom knapp kommer 
Symbolsökaren att försöka placera 
symbolen på bakgrunden.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ELLER  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Manuell placering 

Den aktuella symbolen behöver inte placeras på den 
markerade knappen, den kan placeras på valfri 
knapp. 

Klicka med Placeringsmarkören på knappen där 
symbolen skall placeras.  

OBS:  Nästföljande tomma knapp kommer att 
automatisk markeras för placering. 

Se även kapitel 4 - Arbeta med symboler på en karta 
för information om hur symboler kan raderas, bytas 
ut och läggas till på en knapp. 

Tips:  Med placeringsmarkören går det att klicka 
och dra ut ett markeringsfält där den 
aktuella symbolen placeras. Detta är en 
enkel metod för att bestämma storlek och 
placering av en symbol i en knapp eller på 
bakgrunden. 

 

Markerad knapp

Placeringsmarkör

 

Lägga till en symbol i Symbolsökaren 

Man kan skapa ett eget bibliotek med symboler genom att lägga till symboler, grafik och bilder i 
Symbolsökaren. Se även Kapitel 8 - Lägga till nya symboler eller bilder till Symbolsökaren. 
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Använda menyn med alternativa symbolnamn 

 

Många symboler har alternativa namn. Vid sökning med ett alternativt namn kommer symbolen att visas 
i Symbolsökaren med detta namn över sig. 

Om en symbol skall användas med ett alternativt namn, klicka på den svarta triangeln och välj namnet 
från menyn som visas. 

OBS:  Att ändra texten i fältet för alternativa symbolnamn är en tillfällig ändring som inte påverkar 
symbolens ursprungliga namn. 

Göra en tillfällig ändring av symbolnamnet 

 

Alternativa namn för 
aktuell symbol 

Klicka här för att visa 
eventuella alternativa 
namn 

Ursprunglig söktext 

Fält för Alternativt namn

Man kan ändra texten som visas ovanför symbolen genom att skriva in en ny text i fältet för Alternativa 
Symbolnamn. Vartefter texten skrivs visas den ovanför symbolen. 

OBS:  Att ändra texten i fältet för Alternativa Symbolnamn är en tillfällig ändring som inte påverkar 
symbolens ursprungliga namn. 
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Använda symboler med olika språk 
De PCS symbolbibliotek som ingår i programmet är översatta till många olika språk. Det går att ändra 
språk på symbolnamannatnen som visas, lägga till en andra rad med ett alternativt språk eller ändra till 
annat sökspråk. 

 

 

1 

Knappen Inställningar för Symbolsökaren 

 

2 
 

Använd menyerna för att välja önskat språk för Rad 1 Språk och Rad 2 Språk. 

Klicka på OK när inställningarna är klara. 

Ändring av språket för Rad 1 Språk ändrar även Sökspråk till samma språk som Rad 1 Språk. 
Det går även att välja sökspråk individuellt efter ändring av Rad 1 Språk. (Se ovan; En 
svensktalande kan göra en karta för en spansktalande.) 

OBS:  Vissa språk behöver speciella tecken och teckentabeller för att visas på ett riktigt sätt. 
Tecken och teckentabeller för Östeuropeiska språk finns tillgängliga i Windows 2000 eller 
senare om Flerspråksstöd (Multilanguage Support) är aktiverat i Windows. 
Se även Aktivera flerspråksstöd i Hjälpavsnitten i menyn Hjälp. 

Rad 1 Språk - Svenska

Rad 2 Språk - Spanska

Inställningar för Symbolsökaren
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Val av kategori för sökning 

1 

 

Knapp för val av symbolkategori 
Klicka här för val av kategori att 
använda vid symbolsökning 

Välj alla standardkategorier Välj bort alla standardkategorier 

Visar/markerar alla egna kategorier Avbryt utan att spara 
ändringar

Stäng och spara 
ändringar 

Klicka på Avmarkera alla standardkategorier för att avmarkera alla markerade kategorier.

Markera de kategorier som skall kunna sökas och visas, klicka på OK för att spara inställningarna.

2 
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Att göra en sökning med kategorier 

Symbolsökaren, detaljer 

När en symbolkategori valts är endast symboler som är tilldelade den kategorin tillgängliga via 
Symbolsökaren. 

 

Använda miniatyrkarta 

Sökning med kategorier är lämpligt att använda tillsammans med visning av symboler som miniatyrer. På 
miniatyrkartan kan upp till 49 symboler visas samtidigt. Detta gör det snabbt och lätt att hitta och välja 
den symbol som söks, samtidigt ger det bra överblick över symbolerna i vald kategori. Använd pilarna 
Nästa/Föregående för att stega mellan olika miniatyrkartor. 

Vald kategori 
Stega igenom de 
matchande 
symbolerna 

Aktuellt 
symbolnummer

Antal matchande 
symboler 

Om sökfältet är tomt 
går det att stega 
igenom alla symboler i 
en vald kategori 

Klicka på önskad 
symbol 

För att se alla symbolerna 
i en kategori, måste 
sökfältet vara tomt 

Föregående/nästa Visar namnet på 
den markerade 
miniatyrsymbolen 
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Snabb fyllning av en ämnesrelaterad karta 

Det finns två metoder som kan användas för att fylla en ämnesrelaterad karta med symboler från en 
specificerad kategorisökning. I exemplet nedan är kategorin “frukost” vald. 

Metod 1 - Entertangenten och automatisk placering 

Upprepade tryck på Entertangenten fyller knapparna med “Frukost” symboler i den ordning som de 
visas i kategorin “Frukost.” Använd tangenten högerpil för att bläddra förbi symboler som inte skall vara 
med. 

Tryck EnterTryck Enter Tryck Enter

Symbol 12 av 129 Symbol 13 av 129Symbol 11 av  129 

 

Metod 2 - Högerklicka på en miniatyr för automatisk placering 

Högerklicka på en symbol på miniatyrkartan för att placera den på en markerad knapp. Miniatyrkartan 
förblir öppen så att det går fort och lätt att fortsätta att högerklicka på ytterligare symboler som skall 
användas. 
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Förstora Symbolsökarens fönster 
 

 

Symbolsökaren kan förstoras för att visa en större symbol. Detta är användbart t.ex. vid arbete med 
markering av del av symbol. 

Klicka på knappen Maximera för att förstora Symbolsökaren Knappen Maximera byts då ut mot knappen 
Återställ som används för att återställa Symbolsökaren till normal storlek. 

Symbolsökarens förstoringsgrad kan ställas in genom att klicka på Egenskaper för Symbolsökaren och 
välja förstoringsgrad från droppmenyn för Förstoring i maximerat läge. 

Välja visningsalternativ för symbolnamn 
Symbolnamn kan visas på tre sätt. Över symbolen, under symbolen eller ingen visning alls.  

Egenskaper för 
Symbolsökaren 

Välj visningsläge 
för symbolnamn 

Knappen 
Maximera 

 

För att ändra visningsalternativ för symbolnamnen, klicka på Egenskaper för Symbolsökaren och välj 
önskad visning av etiketter.  

OBS:  Väljs Inga etiketter kommer Rad 1 språk och Rad 2 språk att vara gråa och inte möjliga att 
välja. 



  Kapitel 3 - Arbeta med knapptexter 

Kapitel 3 
Arbeta med knapptexter 

Översikt av kapitlet  

Med Textverktyget och menyn Text kan man redigera en symbols text eller lägga till text direkt på en 
knapp eller på bakgrunden. Det här kapitlet beskriver hur man kan arbeta med texter på kartor och 
knappar. 

Följande områden täcks av kapitlet:  

• Lägg till text med Textverktyget 

• Redigera symbolnamn med Textverktyget 

• Justera typsnitt, storlek och stil 

• Skärmtangentbord 

 

 

• Flytta textfält 

• Ändra textfärg 

• Ändra textinställningar på flera knappar 
samtidigt 

Använd Textverktyget för 
att ändra symbolnamnet 

Skapa knappar eller kartor med endast text

Typsnitt, storlek och stil kan ändras samtidigt på alla 
markerade knappar 
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Lägga till text med Textverktyget  

 

  

Välj Textverktyget. 
Klicka med textmarkören (formad 
som ett I) där texten skall skrivas. 

En blinkande markör visar 
insättningspunkten. 

Skriv texten. 

Flytta en text  

 

  

Välj Pekverktyget. Klicka och dra texten till en ny 
position. Textfältet kan även 
flyttas med hjälp av tangent- 
bordets piltangenter. 

Tips:  Man kan även klicka 
och dra i den övre eller 
undre kanten på ett 
flerordigt textfält för att 
ändra storleken på 
textblocket. 
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Redigera ett symbolnamn med Textverktyget  

 

Välj Textverktyget. 

 

Klicka med textmarkören på symbolnamnet så att det markeras, 
skriv sedan in det nya namnet. 

OBS:  Vid första klicket med textmarkören på ett textfält markeras hela fältet. Med ett andra klick 
placeras en textmarkör för redigering av text. Ett dubbelklick markerar ett enskilt ord. 

Tips:  Högerklicka på en text med markören och välj Redigera från menyn för att redigera texten. 
Flytta textmarkören utanför textfältet och Högerklicka igen för att få tillbaka Pekverktyget.  

Ändra textfärg  

 

 

 

Markera textfältet med hjälp av 
Pek eller Textverktyget. 

Välj Färgverktyget. Klicka på önskad färg på 
färgpaletten. 

Tips:  Det går även att ändra textfärgen genom att Högerklicka på texten och välja färg från undermenyn 
Textfärg. 

Tips:  Använd pipetten för att välja en färg som saknas på paletten genom att klicka på en valfri färg på 
kartan.  
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Ställa in typsnitt, storlek och stil 

 

 
 

Markera text som skall 
ändras med hjälp av 
Pek- eller 
Textverktyget. 

Teckenstorleken kan ställas in 
under menyn Text. 

Välj Typsnitt från menyn Text för att ändra 
inställningarna för Textverktyget eller för ett 
markerat textfält. 

OBS:  Man kan ändra de förvalda inställningarna av typsnitt, storlek och stil för textverktyget genom att 
först dubbelklicka på Textverktyget, sedan välja typsnitt från menyn Text och göra önskade 
ändringar. 

Tips:  Det går lätt och snabbt att öka teckenstorleken i steg genom att använda kortkommandot Ctrl+”+” 
och minska den med Ctrl+”-” 

 

Ändra textens justering 

   

Markera den text som skall ändras 
med Pek-eller Textverktyget. 

Välj önskad justering från Justera 
i menyn Text. 

Texten i detta exempel är nu 
centrerad. 

Tips:  Textegenskaperna kan ändras med Pekverktyget genom att högerklicka på texten och ändra den 
inställning som finns under menyn justering. 

 41 



  Kapitel 3 - Arbeta med knapptexter 

42 

Ändra textinställningar på flera knappar samtidigt 

 
 

Markera de knappar vars text skall 
ändras. 

Gör ändringarna med hjälp av 
menyn Text. 

Ändringarna sker samtidigt på alla 
markerade knappar. 

OBS:  Ökas textstorleken för mycket kan texten delvis täckas av övre delen av vissa symboler. Det kan bli 
nödvändigt att ändra symbolens storlek eller placering på knappen för att undvika att texten döljs. 
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Kapitel 4  
Arbeta med symbolerna på en karta 

Översikt av kapitlet  
En symbol som placerats på en knapp kan lätt redigeras, ersättas, kompletteras, förstoras/förminskas, 
flyttas eller tas bort. Detta kapitel går igenom hur symboler kan bearbetas och hur nya, egna symboler kan 
skapas. 

Följande ämnen täcks av kapitlet. 

• Ersätta en symbol på en knapp 

• Storleksändra och flytta en symbol 

• Rensa bort bilder och text från markerade 
knappar 

• Lägga till ytterligare symboler på en knapp 

• Använda en del av en symbol. 

 

 

Ersätta symbol och 
text på en knapp  

Placera flera symboler på en knapp 
för att skapa en ny symbol 

Rensa bort symboler, bilder och 
texter från markerade knappar
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Ersätta en symbol på en knapp  

1 

Sök efter en ny symbol med Symbolsökaren 

Använd Placeringsmarkören, klicka på den 
knapp vars symbol skall bytas ut. 

 

2 
Klicka på knappen ersätt för att bekräfta 
bytet. 

3 

Den nya symbolen och dess text ersätter den 
gamla. 

 

Placeringsmarkören 
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Lägga till ytterligare symboler på en knapp  

1 

Sök efter den extra symbol som skall läggas 
till. 

Tryck på Tab-tangenten för att flytta till fältet 
Alternativa symbolnamn, tryck sedan på 
tangenten backsteg eller delete för att ta bort 
symboltexten (texten från den extra symbolen 
skall inte läggas till på knappen). 

 

2 

Använd Placeringsmarkören och klicka på 
knappen där symbolen skall läggas till eller 
klicka och dra ut ett markeringsfält som 
bestämmer storleken och placeringen av den 
nya symbolen. 

 

3 
Klicka på Lägg till för att lägga till symbolen 
på knappen. 

4 

Den nya symbolen läggs till ovanpå den 
befintliga symbolen. 

Pekverktyget aktiveras automatiskt och 
symbolerna är klara att anpassas (se följande 
avsnitt). 

 

Alternativa symbolnamn 
Radera texten här för att temporärt 
ta bort symbolens text. 

Placeringsmarkören
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Storleksändra och flytta en symbol 

1 

Markera den symbol som skall storleksändras. 

OBS:  Första klicket markerar den översta 
symbolen, andra klicket markerar nästa 
symbol neråt, o.s.v. 

 

2 

Flytta pekaren över någon del av den streckade 
markeringslinjen. Pekaren förändras då till en 
dubbelpil. 

 
 

3 

Klicka och drag i det nedre högra hörnet för att 
ändra symbolens storlek. 

Tips:  Håll ned tangenten Shift och drag 
samtidigt för att bibehålla bildens 
proportioner. 

Tips:  Om symbolen blivit förvrängd efter 
ändring av storleken, högerklicka på 
symbolen och välj Återställ 
proportioner så kommer symbolens 
utseende att återställs. 

 

4 

Om nödvändigt, flytta pekaren över symbolen och 
klicka och drag för att flytta symbolen till en annan 
position. 

Tips:  Det går att ändra ordningen som 
symbolerna staplats i på knappen genom 
att markera en symbol och sedan välja 
Lägg underst från menyn Visa. 

 

Dubbelpil 
används för 
att ändra en 
storlek  
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Använda en del av en symbol (Rektangel/Lasso) 

1 

Markera en del av en symbol  

Välj antingen Markeringsverktyget Rektangel eller Lasso, klicka sedan och drag för att markera 
önskad del av symbolen. 

2 

Placera den markerade symboldelen 

 

Klicka med Placeringsmarkören eller tryck på Entertangenten för att placera den markerade delen. 
Det går även att klicka och dra ut en ruta med Placeringsmarkören för att bestämma var på knappen 
den markerade delen ska klistras in. 

Information om hur en ny symbol kan sparas i Symbolsökaren finns i kapitel 8  - Lägga till nya 
symboler eller bilder till Symbolsökaren. 

Markeringsrektangel vald Lassoverktyg valt

Färdig knapp efter 
utförda ändringar 
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Rensa bort bilder och text från markerade knappar 

 

 

Markera de knappar vars 
symboler och texter skall rensas 
bort. 

 

Välj Rensa knappar på menyn 
Redigera eller högerklicka på en 
av knapparna och välj Rensa 
knappar > Utseende. 

De rensade knapparna kan nu 
förses med nya symboler. 
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Kapitel 5  
Arbeta med symboleringsknappar 

Översikt av kapitlet  
Symboleringsknappar ger möjlighet att snabbt och enkelt skapa symbolbaserade meningar, berättelser, 
anvisningar och andra pedagogiska hjälpmedel. När text skrivs i en symboleringsknapp kommer 
symboler att visas ovanför varje nytt ord. Texter och symboler på symboleringsknappar kan inte flyttas 
som på vanliga knappar men i alla övriga avseenden fungerar de som vanliga knappar. Bakgrundsfärg, 
kanttjocklek, hörn, textstorlek, stil och färg kan ändras som på vanliga knappar. De kan placeras och 
storleksändras efter behov. I Boardmaker med Speaking Dynamically Pro kan man ange ett antal olika 
funktioner för dessa knappar, bland annat den nya funktionen Läs med markering som är utformad 
speciellt för Symboleringsknapparna. 

Följande områden täcks av kapitlet: 

• Skapa en symboleringsknapp 

• Redigera en symbolerad text 

• Ändra symbol för ett ord-symbol par 

• Skapa nya ord-symbol par 

• Ändra texten för ett ord-symbol par 

• Ändra textens position 

• Justera knappens kant 

• Ändra tecken och symbolstorlek 

• Ange en knapps symboleringsegenskaper 

• Läs med markering (SD Pro) 

 

Symboleringsknapp

Skapa snabbt och enkelt med hjälp av Symboleringsverktyget symbolbaserat inlärnings och träningsmtrl. 
som denna karta med aktuella händelser. Symbolerna visas vartefter orden skrivs (många av symbolerna 
ovan kommer från PCS tilläggsbiblioteken (Addendum) som finns till Boardmaker). 

Symbolerings 
knappar 
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Skapa en symboleringsknapp  

1 Välj Verktyg för Symboleringsknapp på 
verktygsfältet.   

2 

Klicka på bakgrunden där texten skall skrivas.  

En ny Symboleringsknapp kommer att utgå från 
startpunkten och växa mot högra kanten av kartan. 
Knappens bredd kommer att kunna justeras senare. 
Symboleringsknappens höjd bestäms av 
inställningarna för text- och symbolstorlek. 

Tips:  Klicka och dra horisontellt med 
Symboleringsverktyget för att ange en 
ungefärlig bredd på Symboleringsknappen.  

 

3 

Börja skriva i den nya Symboleringsknappen. Om det 
finns matchande ord-symbol par kommer en symbol 
att visas vid varje ord som skrivs.  

Radbyte sker automatiskt när texten når knappens 
högra kant. Det går även att byta till en ny rad när så 
önskas genom att trycka på Enter. Det finns ingen 
begränsning för hur mycket text som kan skrivas i en 
Symboleringsknapp. Den enda begränsningen är 
kartans dimensioner. 

 

 

OBS:  Det går att använda alla standardeffekter som kanttjocklek och färg, bakgrundsfärg, 3D etc. på 
en Symboleringsknapp. 
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Redigera en symbolerad text  

1 

Välj Verktyg för Symboleringsknapp på 
verktygsfältet och klicka på texten som skall 
redigeras. Symboleringsknappen fungerar som en 
enkel ordbehandlare.  

Tips:  Högerklicka på en Symboleringsknapp för 
att snabbt välja Symboleringsverktyget när 
en text skall redigeras.  

Använd Symboleringsverktyget 
för att ändra i en text 

2 

När textmarkören placerats i en text kan tecken 
infogas eller raderas som i en vanlig ordbehandlare. 
Textmarkören kan flyttas i texten med hjälp av 
piltangenterna.  

OBS:  Även om det går att använda Windows 
standardmetoder för att markera text (t.ex. 
klicka och dra markören över de bokstäver 
som skall markeras) så kan en markering 
inte omfatta flera ord-symbolpar. 

 

3 

Programmet byter automatiskt symbol om en text 
ändras. 

OBS:  Man kan förhindra att programmet 
automatiskt byter symbol genom att hålla 
ned Alt tangenten när ny text skrivs. 
För mer information, se avsnittet: ändra 
texten för ett ord-symbol-par. 

 

4 

Klicka mellan två ord-symbol par för att infoga ny 
text. 

 

Det går inte att markera 
flera ord på samma gång 
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Ändra symbol för ett ord-symbol par  

Programmet använder ett antal fördefinierade ord-symbollänkar och sökning i symbolbibliotek för att 
bestämma vilken symbol som skall visas först när ett ord skrivs. Denna symbol är kanske inte alltid den rätta 
för betydelsen av ordet i det aktuella sammanhanget. I en sådan situation kan man manuellt bläddra igenom 
symbolalternativen (alla symboler som är länkade till ordet).  

 

Använda tangenterna F1 och F2 

Klicka med Symboleringsverktyget på det ord eller den symbol som skall ändras, använd sedan tangent F1 
eller F2 för att stega framåt eller bakåt i listan med alternativa symboler (om några finns) för det aktuella 
ordet. Detta kan även göras för det senast skrivna ordet. 

 

Symbolen för såg är inte den 
rätta i detta sammanhang 

F1

F2
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  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ELLER  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Använda dialogfönstret för symbolalternativ 

Använd Symboleringsverktyget och dubbelklicka på symbolen (inte ordet) som skall ändras. 
Dialogfönstret för Symbolalternativ öppnas. 

Klicka på den alternativa symbol som passar i texten, klicka sedan på knappen OK. 

 

Tips:  Vid dubbelklick på en alternativ symbol infogas den och dialogfönstret stängs. 

Tips:  Markera ett ord och tryck på tangenten Esc så öppnas dialogfönstret Symbolalternativ. 

OBS:  Denna symboländring gäller endast för detta tillfälle. Om symbolen skall vara ny standardsymbol 
för ordet, klicka på använd som förval. Se avsnittet Ändra förval för ord-symbol länkar. 
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Skapa nya ord-symbol par 
Det ingår ett stort antal symboler i programmet, dessutom finns tilläggsskivor (Addendum) med ytterligare 
symboler som tillbehör. Trots detta finns det ord som inte har någon länkad symbol, detta gäller speciellt 
namn på platser och andra egennamn. I dessa fall går det att manuellt göra nya ord-symbollänkar.  
 

 
 

1 

Dubbelklicka med Symboleringsverktyget ovanför 
ordet (där symbolen ska vara) för att öppna 
dialogfönstret Symbolalternativ.  

Tips:  Markera ordet och tryck på Esc tangenten så 
öppnas dialogfönstret Symbolalternativ. 

 

2 

Klicka på Lägg till ny symbol, detta öppnar en 
specialversion av Symbolsökaren.  

Sök efter den symbol som önskas som förval till ordet 
(visas i fältet Etikett). 

Klicka på knappen OK när rätt symbol hittats.  

 

 

Dubbelklicka ovanför ordet för att 
skapa en ny ord-symbol länk 

Det finns ingen 
symbol länkad till 
detta ord 

Det finns ingen symbol länkad till ordet ”Astronomer”. Här måste en ny ord- symbollänk skapas. 

Klicka på knappen Lägg 
till ny symbol  för att 
söka efter en symbol att 
länka till ordet 
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3 

Symbolen “Stjärnor” är nu matchad med ordet 
“astronomer”. Klicka på knappen OK. Den länkade 
symbolen kommer nu att visas i 
Symboleringsknappen. Denna nya länk är nu sparad 
och kan användas i nya Symboleringstexter. 

Tips:  Importera foton till Symbolsökaren för att 
använda dem i Symboleringsknappar. 
Namnet som anges för bilden kommer att 
avgöra dess automatiska ord-symbol 
länkning. 
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Ändra det förvalda ord-symbolparet  

Om man vill ändra symbolen i det förvalda ord-symbolparet till en mer passande symbol eller till ett 
importerat foto eller om man inte vill att symbolen ska visas är detta möjligt genom att använda dialogrutan 
Symbolalternativ. 

 

I det här exemplet kanske man vill ändra de förvalda ord-symbolparen så att inte symbolen för ordet ”är” 
visas och symbolen för ”stor” ersätts med ett bättre alternativ. 

 

1 

Markera Symboleringsverktyget och dubbelklicka på 
symbolen i det ord-symbolpar som ska ändras. 
Dialogrutan Symbolalternativ kommer då att öppnas. 

 

 

Symboler som redan på förhand har parats ihop med 
ordet. 

 

 

2 

Klicka på symbolen som ska bli den nya förvalda 
symbolen och klicka sedan på knappen Använd som 
förvald.  

Välj knappen Ingen symbol för att förhindra att 
programmet visar den symbol som ingår i 
ord-symbolparet.  

Klicka på OK för att spara ändringarna.  

Tips: Använd knappen Ta bort symbol för att ta 
bort symbolalternativet från listan och 
förhindra att det visas när F1 eller F2 
används för att gå igenom ord-symbolparen.  
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Ändra texten för ett ord-symbolpar 

Tillfälliga ändringar kan göras för ord och fraser i befintliga ord-symbol par. Detta kan göras med ett 
kortkommando från tangentbordet eller i dialogfönstret Symbolalternativ. 

I det här exemplet skall ordet ”Man” 
ersättas med en persons namn.

 

OBS:  Ändringar i texten för ett ord-symbol par är tillfälliga och gäller endast för denna användning av 
ord-symbol paret. 

Tips:  För speciella personer, platser eller saker kan det vara bra att importera bilder till Symbolsökaren 
så att dessa blir tillgängliga för Symboleringsknappar. Namn som bilder tilldelas vid importen 
avgör deras automatiska ord-symbol länkning. 

 

Med dialogfönstret symbolalternativ 

Dubbelklicka med Symboleringsverktyget på den symbol vars ord skall ändras. Skriv in det nya ordet i 
fältet Etikett. Avsluta genom att klicka på OK. 

 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ELLER  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Redigera Etiketten för att ändra texten 
för endast detta ord-symbolpar. 
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Med alt-tangenten 

Välj Symboleringsverktyget och markera ordet som skall ändras. 

Håll ned Alt-tangenten och skriv in symbolens nya text. Genom att hålla ner Alt-tangenten kan man 
förhindra att programmet symbolerar om den nya texten.  

 

Släpp upp tangenten Alt när ändringen av texten är klar. 

Håll ned Alt-tangenten samtidigt som texten 
ändras så ändras inte symbolen 
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Ändra textens position 

Texten i en symboleringsknapp kan visas ovanför eller under symbolerna. 

Högerklicka på Symbolerings- 
knappen och välj textposition 
Topp/Botten (Över/Under) 

 

OBS:  Denna ändring gäller endast för den aktuella knappen. För att ändra grundinställningarna för 
framtida knappar, se till att ingenting är markerat, ändra sedan inställningarna genom att välja 
Alternativ för symbolering under menyn Redigera. 
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Justera knappens kant 

Ofta vill man ha ett utrymme mellan en Symboleringsknapps högra kant och dess innehåll. Knappens kant 
kan antingen justeras manuellt eller med hjälp av funktionen autoanpassa kant (högerklicksmenyn). 
Metoderna ger inte riktig samma resultat. 

 

Manuell justering 

Använd Pekverktyget och klicka och drag i den högra eller vänstra kanten för att ändra knappens storlek. 
Texter och symboler påverkas inte när knappens bredd ändras. Höjden på knappen kommer att ändras så den 
passar knappens innehåll. 

 

När en text skrivits i en knapp är 
det ofta ett mellanrum mellan 
texten och den högra kanten. 
Klicka på den högra kanten och 
justera den för att förbättra 
knappens utseende. 

Klicka och dra i höger 
eller vänster kant för att 
ändra storlek på knappen

60 



 Boardmaker för Windows - Handbok 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ELLER  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Autoanpassa kanter 

Högerklicka på Symboleringsknappen och välj Autoanpassa kant. Denna metod gör att marginalerna från 
innehållet till kanterna blir lika runt om. Denna metod ändrar aldrig knappens övre eller undre kant. 

Använd Autoanpassa 
kanter för att få lika 
avstånd till alla kanter 
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Ändra text-och symbolstorlek  

Som med andra vanliga texter kan man ändra storlek, färg, stil och justering för text i en Symboleringsknapp. 
Alla dessa inställningar kan nås med ett högerklick på Symboleringsknappen. De flesta funktioner i denna 
meny finns även under menyn Text. 

Högerklicka på 
Symboleringsknappen 
för att anpassa 
teckenstorleken 

Högerklicka på 
Symboleringsknappen 
för att anpassa 
symbolens storlek 
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Ange egenskaper för symbolering  

En bra metod för inställning av egenskaperna för Symbolering är att använda dialogfönstret Inställningar 
för Symbolering.  

OBS:  Några av de mest använda egenskaperna finns tillgängliga direkt vid högerklick på knappen. I 
dialogfönstret som väljs via Alternativ för Symbolering finns alla egenskaper för Symbolering 
tillgängliga. 

 

Ställ in 
radavståndet 
Litet Mellan 
eller Stort 

Gör alla 
ord-symbol-par lika 
breda baserat på det 
bredaste 

Återställer till sparade 
inställningar om sådana 
finns. 

Bestäm en 
symbolstorlek

Ställ in JusteringStäll in 
textposition 

 

OBS:  Under Alternativ för symbolering, menyn Redigera > Alternativ för symbolering, går det att 
göra egna personliga inställningar. Här går det även att återställa fabriksinställningarna genom att 
klicka på knappen Använd förvalda fabriksinställningar. 
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Läs med markering  

I Boardmaker med Speaking Dynamically Pro finns en funktion för symboleringsknappar som läser upp 
knapparnas texter med samtidig markering av varje ord-symbol par. 

Dubbelklicka på knappen och välj funktionen Läs med markering (under fliken Grunder). Som standard 
markeras både text och symbol, markera valet Markera endast text om endast texten och ej symbolen skall 
markeras vid uppläsning. 

 

Tips:  Denna funktion finns endast tillgänglig för Symboleringsknappar. 
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Kapitel 6  
Arbeta med en kartas utseende 

Översikt av kapitlet  

Programmet har ett flertal användbara funktioner som gör det lätt att ändra kartornas utseende. Man kan 
enkelt ändra storlekar, ordna eller byta innehållet pä knappar, justera och centrera symboler och texter.  

Följande områden täcks av kapitlet:  

• Byta innehåll mellan två knappar 

• Skyffla runt innehållet mellan flera knappar 

• Ändra storlek på knappar och deras innehåll 

• Förankra stora bakgrundsbilder 

 

.  

Ändra storlek på knappar och deras innehåll

Justera olika objektSkyffla runt innehållet i valda knappar
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Ändra storlek på en knapp och dess innehåll  

Storleksändra allt 

Markera den knapp som skall storleksändras, flytta 
markören till knappens streckade kantlinje. 
Markören byter utseende till en dubbelpil. 

Håll ned Ctrl tangenten på tangentbordet, klicka 
och drag i kanten på knappen för att ändra storlek 
på knappen och dess innehåll. 

Tips:  Håll ned Shift + Ctrl för att bibehålla 
knappens proportioner.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ELLER  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Storleksändra allt utom texten 

Markera knappen som skall storleksändras, flytta 
markören till knappens streckade kantlinje. 
Markören byter utseende till en dubbelpil. 

Håll ned Ctrl + Alt tangenterna på tangentbordet, 
klicka och drag i kanten på knappen för att ändra 
storleken på knappen, linjer och symboler. 

Tips:  Håll ned tangenterna Shift + Ctrl + Alt 
och drag för att bibehålla knappens 
proportioner och lämna textstorleken 
oförändrad. 

 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ELLER  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Storleksändra endast knappen 

Markera knappen som skall storleksändras. 

Flytta markören till knappens streckade kantlinje. 
Markören byter utseende till en dubbelpil. 

Klicka och drag i kanten för att storleksändra 
endast knappen. 

 

Håll ned Ctrl tangenten på 
tangentbordet, klicka och drag i 
kanten på knappen för att ändra 
storlek på knappen och dess 
innehåll. 

Håll ned Ctrl + Alt för att 
storleksändra allt utom 
texten i en knapp 

Drag i kanten för att 
storleksändra endast 
knappen
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Storleksändra flera knappar samtidigt 

1 

Flera knappar kan storleksändras samtidigt 
med samma metoder som beskrivits för en 
enstaka knapp. 

Markera de knappar som skall storleksändras 
(använd Pekverktyget och håll samtidigt ner 
Shift tangenten eller klicka på bakgrunden och 
drag ut en markeringsruta som ramar in alla 
knapparna)  

 

Markera de knappar 
som skall storleks- 
ändras 

Storleksändrad med Ctrl 
tangenten nedtryckt. 
Texten storleksändrad 

Storleksändrad med 
Ctrl+ Alt tangenterna 
nedtryckta. Texten är 
inte storleksändrad 

2 

Tryck ned tangenten Ctrl. En röd streckad 
linje visas nu runt de markerade knapparna. 

För att storleksändra de markerade knapparna 
och allt deras innehåll, håll ned tangenten Ctrl 
och klicka på och drag i den röda streckade 
linjen.  

För att storleksändra allting utom texten, håll 
ned både Ctrl + Alt tangenterna samtidigt och 
klicka och drag i kanten. 

OBS:  Som med enstaka knappar kan man 
hålla ned tangenten Shift för att 
storleksändringen ska ske 
proportionellt. 
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Skifta två knappars utseende och innehåll 

Knappinnehåll (symboler, texter och linjer) och utformning (färg, kanter, kanttjocklek, etc.) kan enkelt 
skiftas mellan två knappar. Om knapparna har olika storlek kommer innehållet att justeras för att passa pä 
knappen. 

 

Använd Pekverktyget och 
markera den första av knapparna 
som skall skiftas.  

 

Håll ned Alt-tangenten, klicka 
och drag knappen till den andra av 
knapparna som skall skiftas. 

 

Knapparna kommer att byta plats 
med varandra. Knapparna 
kommer även att överta varandras 
storlekar men behålla sina egna 
utseenden.  

 

OBS:  Det går även att skifta knappar genom att använda funktionen Skifta knappar från menyn 
Redigera. Båda knapparna måste först markeras (håll ned Shift tangenten och klicka på båda 
knapparna). 

OBS:  För Boardmaker with Speaking Dynamically Pro följer även alla knappfunktioner bundna till 
knappen med knappen. 

Tips:  För att endast flytta över utseendet (knappfärg, kant och kantfärg) men inte innehållet på knappen 
från en knapp till en annan, kopiera knappen och använd högerklick och funktionen Klistra in 
Utseende.  
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Skyffla knappar 

Flera knappars innehåll (symboler, texter och linjer) och utformning (färg, kanter, kanttjocklek, etc.) kan 
enkelt bytas med funktionen skyffla knappar i menyn Redigera.  

 

Markera de knappar som skall 
skyfflas runt med Pekverktyget.  

 

Gå till menyn Redigera och välj 
Skyffla knappar. 

Innehållet i alla valda knappar 
skyfflas runt slumpvis. 

 

OBS:  Som med funktionen Skifta knappar kan knapparna som ska skyfflas vara av olika storlek. 
Innehållet kommer att storleksanpassas för varje knapp.  

OBS:  För Boardmaker med Speaking Dynamically Pro, följer även alla funktioner bundna till en knapp 
med respektive knapp. 

 69 



  Kapitel 6 – Arbeta med en kartas utseende 

70 

Förankra bilder och symboler på bakgrunden  

Vid utformning av kartor som inkluderar bakgrundsbilder kan det vara ett irritationsmoment att markera 
en sådan av misstag. För att förhindra att sådana bilder/symboler markeras av misstag, högerklicka på 
bilden/symbolen och välj funktionen Förankra bilden på bakgrunden från menyn. 
 

 

Förankrade bilder kan 
inte markeras av misstag

När denna funktion är aktiverad kan bilden inte markeras med den vänstra musknappen. För att stänga av 
funktionen, högerklicka på bilden och avmarkera funktionen Förankra bilden på bakgrunden. 
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Kapitel 7  
Arbeta med verktyg för färgläggning 

Översikt av kapitlet  
I Boardmaker finns tillgång till en uppsättning ritverktyg som kan användas för att ändra symbolers 
utseende. Man kan t.ex. enkelt lägga till linjer, byta färg på detaljer, radera en oönskad del av en symbol 
och mycket annat. 

Följande områden täcks av kapitlet:  

• Ritverktyg - översikt  

• Genomskinlig färg 

• Pennverktyg 

• Färgverktyg 

• Verktyget fyll 

• Inverteringsverktyget 

• Roteraverktyget 

• Viktig information om färgläggningsverktygen 

• Pekverktyget 

• Suddverktyg 

• Tjockleksverktyg 

• Verktyget Fyll alla 

• Verktygen Vänd horisontellt och Vänd vertikalt 

 

 

Ändra färgen på en symbol Rita på en symbol 
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Ritverktyg - översikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pekverktyg 

Färgverktyg 

Tjockleksverktyg

Zoom in

Zoom ut 

Vänd horisontellt 

Pennverktyg 

Suddverktyg

Roteraverktyg

Fyllverktyg

Inverteringsverktyg

Fyll alla verktyg

Markeringsverktyg

Lassoverktyg

1

2 

3

4

15

14

13

12

11

10

9

7

6

5

8 Vänd vertikalt 

 

OBS:  Färgläggningsverktygen visas när en symbol markerats med Pekverktyget. 
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Viktig information om färgläggningsverktygen 

Konvertering till bitmap format 

PCS-symbolerna är s.k. metafiles (skalbara streckteckningar) som inte kan redigeras direkt. Symbolerna 
måste först konverteras till s.k. Bitmap-format innan färgläggningsverktygen kan användas. 

 
 

 

 

 

OBS:  Har en symbol en gång konverterats till bitmap-format kommer den att förlora utskriftkvalitet. 
Böjda linjer i symboler kommer inte längre att skrivas ut i fina kurvor utan visas stegvis böjda 
(taggiga kurvor).  

Första gången ett färgläggningsverktyg används på en markerad symbol kommer ovanstående dialogbox 
att visas. Klicka på knappen Ja för att fortsätta. 

Begränsad rityta 

När en symbol markeras omges den av en streckad markeringsbox. Denna markering visar den 
tillgängliga ritytan där de olika färgläggningsverktygen kan användas. 

 

Om en linje ritas kommer inte pennan ( eller 
andra färgläggningsverktyg ) att fungera 
utanför den streckmarkerade ytan 
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Genomskinlig färg 

Genomskinlighet hos symboler 

När en symbol konverteras till en bitmap ( genom att ett färgläggningsverktyg används ), kommer alla 
delar av symbolen som är vita att bli genomskinliga mot knappens bakgrundsfärg. Om Färgverktyget 
markeras innan Pennverktyget, Fyllverktyget eller verktyget Fyll allt väljs går det att ändra den 
genomskinliga färgen. Oftast vill man dock lämna vitt som genomskinlig färg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Genomskinlighet hos importerade bilder 

När bilder importeras till programmet kan det bli nödvändigt att ändra den genomskinliga färgen för den 
bilden. Om en del av bilden är vit (den genomskinliga färgen) kommer bakgrunden att synas genom 
bilden. För att korrigera detta måste en annan genomskinlig färg väljas genom att först markera bilden, 
därefter välja en oanvänd färg med hjälp av Färgverktyget. 

 

Tips:  Om bakgrunden på en importerad bild inte skall synas, måla de oönskade delarna av bilden med 
den genomskinliga färgen. 

 

Denna del av 
bilden är nu 
genomskinlig. 

Måla oönskad bak- 
grund med den  
genomskinliga färgen.

Om vitt är genom- 
skinligt syns bak- 
grunden genom bilden. 

Om ljusgrönt är 
genomskinligt syns 
inte bakgrunden 
genom bilden. 

Om suddverktyget används 
skapas en vit del pä knappen. 

Den nya vita delen är genom- 
skinlig mot bakgrunden.

Ändras genomskinliga färgen 
blir de vita delarna synliga.

Alla PCS-symboler har vita bakgrunder om de markeras
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Pekverktyget 

Pekverktyget används för att markera och flytta symboler, texter och knappar. När en symbol markeras 
med Pekverktyget kommer paletten med standardverktyg att försvinna och ersättas av paletten med 
färgläggningsverktyg 

Dubbelklicka på Pekverktyget (eller enkelklicka om Pekverktyget redan är markerat) för att paletten 
med standardverktyg åter skall visas 

Pekverktyg 

Pennverktyget 

Pennverktyget används för att rita på en markerad symbol eller bild. Använd Tjockleksverktyget 
och/eller Färgverktyget för att ställa in tjocklek och färg på Pennverktygets linje. 
 
 
 
 
 
 
Pennverktyg  
    Pennverktyg 
 
 

Använd pennverktyget för 
att rita på den markerade 
symbolen 

Suddverktyget 
 
Suddverktyget används för att radera en del av en markerad symbol. Använd Tjockleksverktyget för att 
ändra tjockleken på Suddverktyget. 
 

 

 

 

 

 

               Suddverktyg 
 

Använd sudd- 
verktyget för att 
radera en del av en 
markerad symbol. 
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Färgverktyget 
 
Färgverktyget används för att visa färgpaletten. Det ändrar färgen på det markerade 
färgläggningsverktyget. Väljs Färgverktyget före markering av Pennverktyget, Fyllverktyget eller 
verktyget Fyll alla, blir den valda färgen den nya genomskinliga färgen. Se avsnittet om Genomskinlig 
färg.  

Välj  önskad färg. 

Visar var färgen kommer 
 att användas. 

Pipett

Färgverktyg 

 
Tips:  Använd pipetten för att ange färg för det markerade verktyget genom att klicka på en befintlig 

färg på symbolkartan. 

Tjockleksverktyget 
 
Tjockleksverktyget används för att visa paletten för val av linjetjocklek. Vid användning av 
färgläggnings- verktygen påverkas endast Pennverktyget och Suddverktyget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tjockleksverktyg 

Förvald tjocklek 
på suddverktyget

Suddverktyg med 
en mindre tjocklek 
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Verktyget Fyll 
 
Verktyget Fyll används för att fylla en markerad del av en symbol eller bild med en vald färg. Den valda 
färgen kommer att täcka den del av symbolen som omges av andra färger. 
 
 
 Fyllverktyg 
 
 

Färgverktyg och  
 palett  

 
 
 
 
 
 Placera spetsen på 

färgstrålen över den del 
av symbolen som skall 
färgläggas och klicka. 

Den markerade delen 
av symbolen kommer 
att fyllas med den 
valda färgen. 

 
 
 
 
 

 

OBS:  För att undvika att oavsiktligt ändra den genomskinliga färgen, välj verktyget Fyll före val av färg 
på färgpaletten. ( Se avsnittet om Genomskinlig färg för mer information.) 
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Verktyget Fyll alla 
Verktyget Fyll alla används för att ersätta en viss färg på alla platser i en symbol med den nya valda 
färgen.  

Färgverktyg 
och palett 

Alla delar av symbolen 
som har samma färg 
kommer att fyllas med 
den nya valda färgen. 

Placera färgstrålens 
spets över den färg som 
skall ersättas på 
symbolens alla delar. 

Verktyget fyll alla 

 

OBS:  För att undvika att oavsiktligt ändra den genomskinliga färgen, välj verktyget Fyll före val av färg 
på färgpaletten. ( Se avsnittet om Genomskinlig färg för mer information.) 

Inverteringsverktyg 
 
Inverteringsverktyget används för att invertera färgerna på en markerad symbol eller bild. Detta verktyg 
är endast användbart på svart-vita symboler. 

Inverteringsverktyg

Symbolens 
färger har 
inverterats 
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Verktygen Vänd horisontellt och Vänd vertikalt 
 
Verktygen Vänd horisontellt och Vänd vertikalt används för att vända en symbol längs önskad axel.  

Tips:  Det går även att högerklicka på en symbol och välja ett alternativ från undermenyn Vänd. 

 

         Vänd horisontellt 

         Vänd vertikalt 

Symbolen har 
vänts 
horisontellt

 
 
 

Roteraverktyget 
 
Roteraverktyget används för att rotera en symbol eller bild 90 grader moturs.  

Tips:  Det går även att högerklicka på en symbol och välja ett alternativ från undermenyn Rotera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS:  I de flesta fall måste en symbol flyttas på knappen efter att ha roterats. 

Första 
klicket 

Andra 
klicket 

Roteraverktyg 



  Kapitel 8 – Lägga till nya symboler eller bilder till Symbolsökaren 

Kapitel 8 
Lägga till nya symboler eller bilder till 
Symbolsökaren 

Översikt av kapitlet  
Man är inte begränsad till att endast använda Picture Communication Symbols (PCS) vid skapande av 
kartor. Det går att kopiera och klistra in teckningar, clip art, skannade bilder eller digitala fotografier 
direkt in i Symbolsökaren. Den grafik som läggs in i Symbolsökaren måste döpas och kategoriseras för att 
enkelt kunna hittas vid framtida användning. 

Följande områden täcks av kapitlet:   

•  Importera sparade bilder och grafik  

•  Namnge och kategorisera nya symboler 

•  Översikt av organisation av mappar 

•  Kopiera en ny symbol från en knapp 

•  Lägga till en skärmdump till Symbolsökaren 

 

 

Bilder från Internet

Clip Art 

Digitala bilder 

En symbol skapad av flera andra symboler 
kan sparas i Symbolsökaren

Bilder från en mängd olika källor kan lätt 
importeras till Symbolsökaren för framtida bruk.
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Importera sparade bilder eller grafik 
 
Om planer finns att använda bilder eller clip art på kartor bör dessa importeras till Symbolsökaren där de 
sedan kan sparas och enkelt användas om och om igen. Om ett foto importeras direkt till en knapp måste 
det importeras igen eller kopieras från knappen om det skall användas fler gånger. 
 

1 

Med Symbolsökaren framme, välj Arkiv > 
Import > Bild. 

OBS:  Menyn Arkiv är aktiv även om den 
verkar gråtonad. 

 

2 

Välj ut och öppna en sparad bild eller grafikfil. 

Det går att importera alla filer med följande 
filtilläg: .jpg, .gif, .png .wmf, .emf, .PICT 
or .bmp. 

 

Välj vilken typ 
av fil som skall 
importeras. 

3 

Importerad grafik visas i ett dialogfönster där 
den skall namnges och kategoriseras. För mer 
information, se avsnittet Namnge och 
kategorisera nya symboler i detta kapitel. 

 

Den 
importerade 
bilden 

Den nya bilden måste ges ett 
namn och tilldelas en kategori så 
att den kan hittas igen. 
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Kopiera en ny symbol från en knapp 
 

Även om dessa instruktioner refererar till kopiering av en ny symbol från en knapp i programmet 
gäller principerna även vid kopiering av en ny symbol från ett annat program.  

Symboler som skapas eller redigeras på en knapp 
kan kopieras till Symbolsökaren för framtida 
användning. 

 

En ny symbol skapad 
genom kombination 
av flera symboler 

 

1 
Markera den symbol som skall sparas. Om 
symbolen består av flera objekt, se till att alla 
är markerade. 

OBS:  Markera inte symbolnamnet. 
 

2 

Välj Kopiera från menyn Redigera. 

Det går även att högerklicka på ett av de 
markerade objekten och välja kopiera från 
högerklicksmenyn.  

 

Klicka på Symbolsökarverktyget, välj sedan 
Klistra in från menyn Redigera. 

 
3 

OBS:  När symboler kopieras från en knapp konverteras de till bitmapsformat och tappar en del i bild 
och utskriftskvalitét. 

Symbolen som klistras in visas i ett dialogfönster där den kan namnges och kategoriseras. Följ 
instruktionerna i nästa avsnitt, Namnge och kategorisera nya symboler, för att komplettera processen. 

För att markera flera 
objekt, håll ned shift 
tangenten och klicka 
på alla symbolerna. 
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Namnge och kategorisera nya symboler 

1 

När en symbol klistrats in i Symbolsökaren måste den ges ett namn och tilldelas en kategori. 

Namn på symbolen 

 

Skriv in namnet i avsett fält, klicka sedan på knappen Lägg till ett namn. Det går att lägga in alternativa 
namn för symbolen om så önskas. 

Tips: Vid arbete med flera språk går det att lägga in symbolnamn för olika språk genom att välja 
språken från menyn. 

Det går att tilldela 
namn på olika språk. 

Namn som tilldelats 
symbolen

Klicka här för att lägga till 
ett namn i listan.

Skriv in det nya 
namnet här. 
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2 

Kategorisera Symbolen 

 

Klicka på Ange kategorier. Markera i kategorifönstret de kategorier som passar symbolen.  

OBS:  När en kategori anges för en symbol gäller den för alla språk, inte bara för det aktiva. 

Den nya symbolen som 
klistrats in i Symbolsökaren

Kategorier 
tilldelade till 
symbolen 

Klicka här för att 
ange en kategori för 
symbolen. 
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Använda Dra och släpp för att lägga till bilder  

Bilder som sparats på en dator eller hämtas från andra applikationer kan enkelt importeras till en knapp 
eller karta genom att använda “Dra & släpp” metoden. Några exempel på program som tillåter detta är 
Utforskaren för Min Dator, Windows Utforskaren, Internet Explorer, Firefox, Word och Outlook. 
 

1 

Med programmet startat och i bakgrunden, leta efter den önskade bilden i datorn med hjälp av Windows 
Utforskaren. 
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2 

Klicka och dra bilden från Windows Explorer till önskad knapp och släpp. 

OBS:  I exemplet ovan ligger Utforskarens fönster över Boardmakers fönster. Detta gör det enkelt att 
dra och släppa bilder. Om Utforskarens fönster (eller annat program som bilden kommer från) 
skulle täcka hela fönstret eller skymma knappen där bilden skall släppas, dra bilden över 
Boardmakerfältet som visas i Windows aktivitetsfält (se bilden nedan). Boardmaker flyttas då 
till förgrunden och det går nu att släppa bilden på önskad knapp. 

 

Markören ändras till 
en pil med ett ”+” 
eller  ”+ kopiera” 
tecken när den är 
över en giltig zon. 
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3 

När bilden släppts visas den på knappen, bildens filnamn visas som etikett. Positionen på texten (över 
eller under) bestäms av aktuell inställning i Symbolsökaren. 

Om den importerade bilden har en etikett som inte passar, ändras den med Textverktyget eller så kan 
den uteslutas under drag och släpp proceduren genom att hålla ned Alt tangenten när du släpper bilden 
i en knapp 

 

Tips:  Markeras funktionen Inga etiketter i inställningarna för Symbolsökaren infogas 
bilden automatiskt utan etiketter och tangenten Alt behöver inte användas.  

Etikettens position, 
typsnitt och storlek 
bestäms av 
Symbolsökarens 
inställning. 

Håll ned tangenten Alt när bilden 
släpps så visas den utan etikett. 

Dra och släpp en bild och filnamnet 
blir dess etikett. 
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Dra och släpp en bild på kartans bakgrund 

Bilder kan även importeras till kartans bakgrund med “Dra-och-släpp” proceduren som beskrivs i 
avsnittet Använda Drag och släpp för att lägga till bilder.  

Standardinställningarna när en bild släpps på bakgrunden är att programmet kommer anpassa storleken på 
bilden så att den fyller hela bakgrunden. Anpassningen sker så att bilden förvrängs så lite som möjligt. 
Om det redan finns en bild som fyller bakgrunden bibehålls bildens proportioner och bilden anpassas som 
om den vore placerad i en 5 cm x 5 cm ruta. Filnamnet blir bildens etikett. 

Håll ned tangenten Ctrl när bilden släpps på en 
tom bakgrund så kommer bilden att anpassas 
efter en 5x5 cm knapp. Filnamnet används som 
etikett. 

Den första bilden som släpps på en kartas 
bakgrund anpassas så att den fyller hela 
bakgrunden utan att förvrängas. 

 

Tips: Håll ned Ctrl tangenten när bilden släpps på bakgrunden för att förhindra att den fyller hela 
bakgrunden.  

Tips: Håll ned Ctrl + Alt tangenterna så visas inte etiketten. 

 Tips: Håll ned Shift tangenten när bilden släpps för att bibehålla bildens ursprungliga upplösning. Håll 
ned Shift och Alt-tangenterna för ursprunglig upplösning utan visning av etikett. 

OBS:  Oavsett vad en importerad bild har för upplösning och storlek kan dess storlek alltid ändras genom 
att dra i dess kanter. 
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Dra och släpp bilder från en webbläsare  

Användning av bilder från webbplatser är ett populärt sätt att göra en karta eller aktivitet mer lockande. 
Samma “Dr- &-släpp” procedur som beskrivs i avsnittet Använda drag och släpp med bilder, kan 
användas för att hämta bilder från de flesta webbläsare. Exemplet nedan visar en bild som dras från en 
populär sökmotor. På samma sätt som med sparade bilder används namnet på bilden som etikett. Vissa 
bilder från webben (som exemplet nedan) saknar namn. Då kallas bilden automatiskt “unknown.” 

Dra och släpp en bild 
från webbläsaren till en 
knapp. 

 

Tips: Håll ned Alt-tangenten när bilden släpps på en knapp för att utesluta etiketten. 

OBS:  Webbläsare har en mängd olika lösningar på hur bilder lagras och visas. Några stödjer inte “Drag 
och släpp” metoden. I dessa fall kan man oftast högerklicka på en bild och välja att kopiera bilden 
och därefter i Boardmaker högerklicka på knappen och välj Klistra in. Vissa webbplatser har 
skyddade filer och tillåter inte högerklick på bilderna. 
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Dra bilder direkt till Symbolsökaren  

1 

“Dra & släpp” kan även användas för att 
lägga till bilder i Symbolsökaren.  

 

Öppna Symbolsökaren. 

 

2 

Med Boardmaker i bakgrunden, sök den bild som skall läggas till i Symbolsökaren. 

Dra bilden med Pekverktyget till visningsområdet för symboler i Symbolsökaren och släpp. 

 

Drag en bild direkt 
till Symbolsökaren 
för att lägga till den i 
mappen Mina. 
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3 

Dialogfönstret Mina symboler\Mina öppnas. Ge bilden ett namn och tilldela den en kategori.  

Avsluta genom att klicka på knappen OK. 

 

OBS:  Om bilden har ett filnamn, används det automatiskt som förvalt namn för bilden. 

Ge bilden ett namn och tilldela 
den en kategori. Bilden finns 
sedan tillgänglig via 
Symbolsökaren 
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Dra flera bilder samtidigt till Symbolsökaren  

Flera  bilder kan  samtidigt läggas till Symbolsökaren med “Drag & släpp” metoden. Det är ett smidigt 
sätt att lägga till en hel mapp med bilder. 

 

1 

Markera de önskade bilderna. 

OBS:  För att markera flera flera bilder i 
Windows, håll ned tangenten Shift 
och klicka på bilderna.  

 

2 

Dra och släpp markerade bilder i Symbolsökaren.  

Dialogfönstret Importera Symboler öppnas, välj hur bilderna skall namnges och ange kategoriserings- 
alternativ för bilderna. (Se avsnittet Namnge och kategorisera nya symboler för detaljerade instruktioner) 

OBS:  Enstaka bilder som lagts till i Symbolsökaren men som inte skall behållas kan raderas med 
alternativet Klipp ut (Ctrl-X) i menyn Redigera. 

 
 

Alternativ för symbolnamn 
Välj att automatiskt använda 
filnamnet som etikett eller om bilderna 
skall namnges individuellt. 

Alternativ för kategorisering av 
symboler 
Välj att tilldela en och samma 
kategori för alla bilder eller om 
kategori skall anges för varje bild 
individuellt. 
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Kapitel 9 
Förbereda kartor för utskrift 

Översikt av kapitlet  

Kartor kan skapas för utskrift eller interaktiva datoraktiviteter. Kartor skapade för de olika alternativen 
kan vara utformade med olika storlek och orientering. Det är viktigt att förstå kartornas utformning för att 
kunna skriva ut dem på ett riktigt sätt. 

Följande områden täcks av kapitlet: 

• Skrivarens begränsningar 

• Kontrollera sidlayouten 

• Ställa in rätt pappers och kartstorlek  

• Använda förhandsgranskning 

• Skriva ut kartan på en sida 

 

Detta är en färdig mall för en Tech II
32 digital samtalsapparat. Utformad 
för liggande utskrift på papper med 
formatet Legal. 

Sidbrytningslinjerna visar att kartan inte kan skrivas 
ut på en sida med de aktuella skrivarinställningarna.
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Skrivarens begränsningar 

Det finns hundratals olika typer och modeller av skrivare. Detta innebär att en karta som skrivs ut korrekt 
på en kombination av dator-skrivare kan behöva justeras för att skrivas ut korrekt med en annan 
kombination. Några fakta att tänka på vid förberedelser för utskrift av en karta är: 

• En skrivare kan normalt inte skriva över hela ytan på ett papper. Det lämnas normalt en marginal på 
0,5-1,2 cm längs alla kanter där utskrift inte kan ske. 

• Beroende på bredden av den oanvändbara marginalen skiljer sig ytan som kan användas något 
mellan olika skrivare. Kartor med innehåll nära kanterna kanske inte får plats på ett papper med alla 
skrivare. 

• Den största karta som kan skapas är 150 x 150 cm. 

• De flesta kartor som skapas kommer att vara väldigt omfattande med många bilder. De kan ta lång 
tid att skriva ut, speciellt med äldre utrustningar. 

•  De flesta utskriftsproblem beror på skrivarens drivrutiner, se till att alltid använda de mest aktuella 
drivrutinerna från skrivarens tillverkare. (Uppdateringar finns på de flesta tillverkares hemsidor). 
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Kontrollera Sidlayouten  

Före utskrift av en karta, kontrollera den i visningsläget anpassa till fönster (standard). Då är det lätt att 
kontrollera att kartan får plats på en sida med aktuella inställningar av pappersstorlek och orientering. 
Sidbrytningslinjerna visas som streckade gröna linjer.  

 

Sidbrytningslinje 
Denna karta 
sträcker sig över två 
ark papper.  
En extra tom sida 
kommer att skrivas 
ut. Kartans storlek 
behöver minskas. 

Visad i Anpassa 
till fönster läget. 

 

Om en streckad grön linje går genom kartan, se bild, kommer inte kartan att skrivas ut på en enda sida och 
kartans pappersstorlek och/eller orientering behöver justeras. Kartan kommer att skrivas ut på 2 sidor i 
onödan. Justeras kartans storlek får den plats på ett papper. Se även avsnittet – Ställ in rätt pappers-och 
kartstorlek. 
 

Sidbrytningslinje 
Denna karta måste 
skrivas ut på 2 sidor 

 

Större kartor kan behöva skrivas ut på flera papper som sedan måste klippas till och tejpas ihop. 
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Ställa in rätt pappers-och kartstorlek  

1 

De färdiga mallar som ingår i programmet är anpassade i storlek och fungerar direkt med de flesta 
skrivare. På grund av det stora antal olika skrivare som finns kan dock papprets eller kartans storlek 
behöva justeras för aktuell kombination av dator och skrivare. 

 

Bestäm nödvändig pappersstorlek och orientering för den aktuella kartan. 

OBS:  Varje medföljande mall har markerad pappersstorlek och orientering i övre vänstra hörnet. 

2 

Ställ in pappersstorlek och orientering 

Välj Utskriftsinställningar från menyn Arkiv. Kontrollera att de aktuella skrivarinställningarna 
överensstämmer med aktuell skrivare. Klicka på knappen Utskriftsformat om någon inställning 
behöver ändras. 

Mallar är märkta med  
pappersstorlek och 
orientering. 

Klicka här för att ändra 
pappersinställningarna. 

Aktuella skrivarinställningar. 
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3 

 

Kontrollera att rätt skrivare är vald, välj sedan rätt pappersstorlek och orientering för kartan. Avsluta 
genom att klicka på OK. 

 Kontrollera att 
rätt skrivare är 
vald 

Klicka här för att 
ändra skrivarens 
inställningar. 

 Ange pappers-
storlek 

Klicka här för att 
ändra orienteringen 
av utskriften  

4 

Inställning av kartans storlek 

Normalt är en karta utformad för att passa på en sida. Klicka på knappen Använd skrivarinställning. 
Detta anpassar kartans storlek till pappersstorleken. Kontrollera att kartans knappar får plats med den 
nya storleken genom att använda Förhandsvisning från menyn Arkiv. 

För stora kartor kan man skriva in mått upp till de som anges under Maximalt, dessa motsvarar en 
karta som är tre sidor på bredden och två sidor höjden. 

Tips: Om flera kartor i samma storlek skall tillverkas är det bra att klicka på Kom ihåg 
kartinställningar för nya kartor och/eller Kom ihåg utskriftsorientering för nya kartor 
för att använda de aktuella inställningarna för alla nya kartor som skapas. 

Maximal kartstorlek, 
3 sidor på längden 
och 2 på höjden. Aktuell kartstorlek. 

För att ställa in en 
egen kartstorlek, 
skriv in värdena här. Klicka här för att 

använda aktuell 
kartstorlek på alla 
nya kartor 

Klicka här för att 
anpassa kart- 
storleken  till 
utskriftsområdet på 
ett papper. 

Klicka här för att 
använda aktuell 
sidorientering på alla 
nya kartor 
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Använda Förhandsgranskning 

1 

Det är en god vana att alltid kontrollera en karta med 
förhandsgranskning före utskrift. Med hjälp av 
förhandsgranskning kan man upptäcka eventuella 
problem med storlek eller orientering innan kartan 
skrivs ut.  

Välj Förhandsgranska från menyn Arkiv. 

 

2 

Tips:  Om endast en liten del av kartan skrivs ut på en andra sida kan det vara svårt att passa ihop 
sidorna. Försök att ändra utskriftsorienteringen eller att skriva ut på mindre papper för att 
fördela kartan jämnare mellan sidorna därigenom underlätta sammansättningen. 

Om kartan ser bra ut i Förhandsgranskning, klicka på Skriv ut för att starta utskriften av kartan. 
Klicka på knappen stäng om kartan behöver ändras. 

Startar utskrift

Stegar genom sidorna i
flersidiga kartor

Växlar mellan ensidigt och
tvåsidigt visningsläge 

Zoomar in och ut 

Stänger fönstret för 
förhandsgranskning 
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Skriva ut kartan på en sida 

Vissa kartor kan vara gjorda för att skrivas ut på flera sidor eller på större pappersstorlekar. För sådana 
kartor går det att använda funktionen Skriv ut kartan på en sida från menyn Arkiv för att automatiskt 
anpassa kartan till utskrift på en enda sida. Använd knappen Egenskaper i fönstret Skriv ut för att 
temporärt ändra pappersstorlek och/eller orientering för kartans utskrift.  

Klicka på knappen Egenskaper för att 
tillfälligt ändra papprets storlek och orientering

 

 
 



  Kapitel 10 – Skapa en uppsättning kartor  

Kapitel 10 
Skapa en uppsättning kartor  

Översikt av kapitlet  

I det här kapitlet visas hur man skapar en uppsättning dynamiska kartor för kommunikation. Börja med att 
gå igenom de exempelkartor som medföljer programmet. Detta kommer att visa hur kartor kan 
organiseras och hur programmets olika funktioner kan användas och fungerar. Därefter är det lämpligt att 
planera en kartuppsättning och börja bygga upp brukarens huvudsida. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Planering av kartuppsättningen 

• Skapa länkning mellan kartorna 

• Skapa en huvudsida 

• Skapa separata mappar för organisation av kartor  

 

Varje knapp är länkad till
en eller flera kartor. 
Bilden beskriver 
innehållet. 

Huvudsidan är porten 
till alla andra kartor.  
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Planering av kartuppsättningen 

När en uppsättning kartor skall skapas krävs en del planering.  En bra planering kan spara mycket tid i ett 
senare skede. Vid planering av aktiviteter finns det alltid frågor som behöver besvaras. 

• Vad har aktiviteten för inriktning (läsning, träna verb, berätta historier, kommunikation, etc.)? 

• Hur många kartor krävs, t.ex. antalet sidor i en berättelse? 

• Hur många knappar krävs på varje karta? 

• Räcker det med knappar med endast text eller behövs knappar med symboler och/eller foton? 

• Önskas någon respons för ett rätt eller felaktigt svar? 

Svaren på dessa frågor kommer att ha en direkt inverkan på hur kartorna skall skapas och kopplas 
samman. Det kan vara en bra hjälp att göra ett flödesschema på ett papper innan kartorna börjar skapas. 
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Skapa länkning mellan kartorna  

När aktiviteterna planerats är nästa steg att skapa innehållet för varje karta och hur de skall länkas 
samman. 

Normalt organiseras kartor efter aktivitet eller ämne. Börja med en karta för en huvudsida, den bör ha en 
knapp för varje ämne eller aktivitet som skall ingå i denna uppsättning kartor. Länkat till varje 
ämnesknapp kan vara ett ämne som kan bestå av en enstaka karta eller en grupp kartor. Antalet kartor som 
krävs för att täcka ett specifikt ämne kommer att variera mellan olika aktiviteter. 

Försök skapa ett flödesdiagram liknande det som visas nedan. Det kommer att ge bättre överblick över 
arrangemanget av de ämnen och aktiviteter som skall täckas. Om det gäller en stor en mängd kartor med 
många ämnen kan man försöka att göra ett schema för varje ämne på huvudsidan. Ett schema som detta 
förenklar inte bara för framtida planering utan fungerar även som en papperskopia över arrangemanget av 
en uppsättning kartor. 
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Skapa en Huvudsida 
 
Den första kartan att skapa är den som skall vara huvudsida. Detta är sidan som brukaren startar med varje 
gång programmet används. Huvudsidan skall innehålla knappar för de huvudämnen och aktiviteter som 
tillhör uppsättningen. 

Alla andra kartor som skapas för brukaren skall normalt ha en knapp som länkar tillbaka till huvudsidan. 
Detta gör det enkelt för brukaren att växla mellan olika kartor och ämnen. 

Aktiviteter:
- Uppförande- Havet
- Skolarbete- Meningsbyggnad

 - Matte- Matlagning

Varje karta som skapas bör 
ha en knapp som länkar 
tillbaka till huvudsidan.
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Skapa separata mappar för organisation av kartor  
Huvudkartan som skapades i förra avsnittet sparades i mappen Mina kartor som är standardmappen att 
spara kartor i. Skapas kartor till flera olika brukare bör dessa sparas i egna mappar för att hålla ordning på 
alla kartor. Att organisera kartor är viktigt för programmet eftersom alla kartor som eventuellt skall länkas 
ihop måste sparas i samma mapp.  
 

 
 

1 

När kartor skapas för en specifik brukare bör 
även en egen mapp att spara kartorna i skapas. 

När den första kartan för en brukare skall sparas, 
klicka på knappen Skapa ny mapp. Windows 
skapar då en ny mapp. 

OBS:  Se till att den nya mappen ligger i 
mappen Mina kartor.  

 

Standardmapp för 
lagring av kartor. 

Ett exempel på hur 
mappar kan organiseras. 

Skapa en ny mapp i 
mappen Mina Kartor. 
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2 

Ge mappen ett lämpligt namn och tryck på 
Retur för att spara namnet på mappen. Klicka 
på knappen öppna för att öppna mappen. 

Klicka nu på Spara för att spara kartan i den nya 
mappen. 

OBS:  Till programmet avslutas eller en karta 
sparas i en annan mapp kommer denna 
mapp vara förvald när en karta sparas. 
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Kapitel 11 
Tilldela knappar grundläggande 
funktioner 

Översikt av kapitlet  

Detta kapitel behandlar hur knappar tilldelas grundläggande funktioner. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Introduktion av knappfunktioner 

• Spela upp inspelade meddelanden 

• Förhandsvisning med tal och ljud 

• Redigera en knapps tilldelade funktioner 

• Knappar med tal 

• Spela upp sparade ljud 

• Arbeta med förhandsvisningsrutan 

 

Lägg till en 
Förhandsvisningsruta 
och/eller funktionen 
”Förhandsvisning text” för   
att ge brukaren en skriven 
ledtråd. 

Använd funktionen 
Tala meddelande 
för att använda 
talsyntesen. 

Använd funktionen 
Spela inspelat 
meddelande för att 
spela upp ljudfiler 
(*.wav). 
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Fönstret “Knappfunktioner” i korthet 

Knappar kan tilldelas funktioner genom att man dubbelklickar på dem. Fönstret Knappfunktioner (visas 
nedan) öppnas och där kan funktioner väljas. Varje knapp kan tilldelas flera funktioner. Det finns över 
135 funktioner att välja bland. Se Appendix B – Knappfunktioner för en komplett förteckning över 
funktioner. 

 

Funktionsmeny

 

 
Funktionskategorier Dynamiskt hjälpfönsterKlicka på en funktion för 

att tilldela den till en 
knapp. Funktionerna i 
listan tillhör en specifik 
funktionskategori. 

 
Välj funktionskategori 
som skall visas i 
Funktionsmenyn. 

Visar information om 
funktionen eller objektet 
muspekaren pekar på. 

Spela upp/Radera  
Används för att förhandsvisa eller
radera en markerad funktion 

Tilldelade funktioner 
Lista över funktioner som 
har tilldelats den aktuella 
knappen. Dragfunktioner 
för att ändra dess ordning.

Funktionsdetaljer 
Visar vad en funktion 
kommer att säga, skriva 
eller göra. Dubbelklicka på 
Funktionsdetaljen för att 
redigera den. 
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Funktioner, Kategorier 
Det finns över 135 knappfunktioner att välja bland. För att underlätta sökningen av funktioner är de 
uppdelade i kategorier efter funktionstyp. Klicka på lämplig flik i dialogfönstret “Knappfunktioner” så 
visas dess funktioner i funktionsmenyn. 

• Grunder - De vanligaste funktionerna. T.ex. Tala meddelande, Skriv meddelande, Byt karta. 

• Meddelanden – Funktioner som styr Meddelanderutan.  

• Byta karta - Funktioner som länkar till andra kartor eller Pop-up kartor. 

• Text & Cursor (Markör) - Funktioner som utför markörförflyttningar och markeringar av text. 

• Meddelandefiler - Funktioner som öppnar och sparar text och bilddokument. 

• Inställningar - Funktioner som ger en användare möjlighet att ändra inställningarna för styrsätt och 
egenskaper. 

• Variabler - Funktioner som används för att skapa villkorsstyrda funktioner, t.ex. Om, Annars, Om 
inte, etc. 

• Snabbfunktioner - Funktioner för att skapa knappar (bild, text, inspelade meddelanden) som kan 
redigeras i läget Använd. 

• Kul saker - Funktioner som Starta Program, Slumpvist Val, Spela Video, Aktivera Makro etc.  

Grundläggande funktioner  
Kategorin Grunder innehåller de vanligaste knappfunktionerna. Alla funktioner i den här listan, utom 
Byt karta och Bildknapp som tas upp i efterföljande kapitel, kommer att täckas av det här kapitlet.  

• Tala meddelande - Knappen läser upp meddelanden med datorns talsyntes. 

• Läs med markering – Läser upp och markerar symboler och text på knappen. (Visas endast i 
funktionslistan för Symboleringsknapp.) 

• Skriv meddelande - Skriver in text i Meddelanderutan. Det måste finnas en Meddelanderuta på 
kartan för att funktionen skall kunna användas.  

• Spela upp inspelade meddelanden - Spelar upp en inspelning eller ett sparat ljud. 

• Byt karta - Funktionen byter till en annan karta. 

• Byt karta bakåt – Stegar bakåt till föregående karta. 

• Förhandsvisning - Text - Visar skriven information om knappens funktion. Det måste finnas ett 
fönster för förhandsvisning på kartan för att denna funktion skall kunna användas. 

• Förhandsvisning - Tal - Läser upp förhandsinformation om knappens funktion med talsyntes. 

• Förhandsvisning – Inspelat ljud - Spelar upp förhandsinformation om knappens funktion med 
inspelat tal (ljud). 

• Rensa Meddelanderutan – Tar bort hela innehållet i Meddelanderutan om sådan finns på kartan. 

• Bildknapp - Placerar knappens symbol och/eller grafik i Meddelanderutan. En av funktionerna, 
Tal till bild eller Ljud till bild, används tillsammans med denna funktion. Det måste finnas en 
Meddelanderuta på kartan för att denna funktion skall kunna användas. 
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Koppla talsyntes till en knapp 

1 

Dubbelklicka på knappen som skall tala. 
Dialogfönstret Knappfunktioner kommer 
då att öppnas. 

Knappens kant visas som en streckad linje 
när den är markerad.  

 

2 

Välj Tala meddelande från 
Funktionsmenyn. 

3 

Skriv i dialogfönstret det meddelande som 
knappen skall säga. 

Tips:  Knappen kan automatiskt säga den 
text som finns på knappen genom att 
markera valet Använd Knapptext. 
Lyssna på meddelandet genom att 
klicka på knappen Tala. 

Avsluta genom att klicka på knappen OK 
eller trycka på Retur på tangentbordet. 
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4 

 

 

 

 

Funktionen Tala meddelande och dess meddelande visas nu i listan Tilldelade funktioner och 
Funktionsdetaljer. Avsluta genom att klicka på OK. 

5 

Sätt programmet i läget Använd genom att 
välja Använd från menyn Dynamiska 
Kartor (Ctrl + U). Klicka på knapparna 
som tilldelats meddelanden. 

Om knapparna fungerar, återgå till läget 
Utforma genom att trycka på tangenten Esc 
eller Ctrl + D.  

 
 

Koppla inspelat tal till en knapp 

1 

Dubbelklicka på den knapp som skall läsa 
upp ett inspelat meddelande. Dialogfönstret 
Knappfunktioner öppnas. 

2 

Välj Spela inspelat meddelande från 
Funktionsmenyn. 

OBS:  Det måste finnas ett ljudkort och en 
mikrofon för att denna funktion 
skall kunna användas. 
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3 

Klicka på knappen Spela in ett nytt ljud. 

 

4 

Klicka på knappen Spela in och läs in ett 
meddelande i mikrofonen. 

Klicka på knappen Stopp (samma knapp 
som tidigare var Spela in) för att avsluta 
inspelningen.  

Klicka på knappen OK när inspelningen är 
färdig.  

 

5 

Ange ett beskrivande namn för inspelningen 
som kommer att visas i listan Tilldelade 
funktioner. Klicka på OK när det är klart. 

  

6 

Spela inspelat meddelande och 
inspelningens namn visas nu i listan 
Tilldelade funktioner. 

Avsluta genom att klicka på OK. 
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Skapa en knapp som spelar upp ett sparat ljud  

1 

Dubbelklicka på den knapp som skall spela 
upp ett inspelat ljud. Dialogfönstret 
Knappfunktioner öppnas. 

Välj Spela inspelat meddelande från 
Funktionsmenyn.  

2 

 

Klicka på Välj ett ljud från datorn. Ett sökfönster öppnas.  

3 

Bläddra till en ljudfil som finns i datorn.  

OBS:  Även om det är ovanligt har 
vissa .wav filer komprimerat ljud i 
format som inte stöds av 
programmet. Dessa filer är 
egentligen i ett annat format (även 
om de har filändelsen .wav) och 
kommer inte kunna spelas upp av 
programmet. 

 

Klicka här för att tilldela 
ett ljud som använts på 
en annan karta. 

Klicka här för att tilldela 
en ljudfil som finns 
sparad i datorn. 

Klicka här för att tilldela 
ett av ljuden från MJ:s 
ljudbibliotek. 
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4 

Fyll i en beskrivning för det valda ljudet. 
Klicka på OK när det är klart. 

Beskrivningen gör det lättare att identifiera 
ljudet i ett senare läge. 

 

5 
Spela inspelat meddelande och 
inspelningens namn visas nu i listan 
Tilldelade funktioner.  

6  
 

Det går att lyssna på ljudet genom att först klicka på Spela inspelat meddelande och sedan klicka på 
knappen Spela upp. 

Tips:   Knappen Spela upp kan användas för alla knappfunktioner som har ett ljud tilldelat. 

Avsluta genom att klicka på OK. 
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Tilldela en knapp talad förhandsinformation 

1 
Funktionen Förhandsvisning, tal gör att en talad beskrivning av knappen hörs varje gång muspekaren 
förs över knappen eller när den markeras med någon av skanningsmetoderna. Förhandsvisning med tal 
kan t.ex. användas på kartor för brukare med synsvårigheter. 

Dubbelklicka på den knapp som skall tilldelas talad förhandsvisning. Dialogfönstret Knappfunktioner 
kommer att öppnas. 

2 

Välj Förhandsvisning, tal från 
funktionslistan. 

 

3 

Skriv ett meddelande för förhandsvisning. 

Klicka på OK när det är klart.  

OBS:  Ett meddelande för förhandsvisning 
bör vara ett eller högst två ord. Långa 
meddelanden gör att sckanning och 
åtkomst av knappar tar lång tid. 

4 

Förhandsvisning, tal och meddelandet visas 
nu i listan Tilldelade funktioner. 

Klicka på OK när allt är klart. 

 

 OBS: För information om inställning av ljudnivån för Förhandsvisning eller hur man helt stänger av 
funktionen förhandsvisning, se avsnittet Tal och ljudvolym i kapitel 19.  
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Tilldela en knapp inspelad förhandsinformation  

Som ett alternativ till det syntetiska talet i funktionen Förhandsvisning, tal kan man använda 
förhandsvisning, inspelat ljud. Förhandsvisning, inspelat ljud fungerar i övrigt som 
Förhandsvisning, tal. 

1 

Dubbelklicka på den knapp som skall tilldelas en 
inspelad förhandsvisning. Dialogfönstret 
Knappfunktioner öppnas.  

OBS:  Det måste finnas ett ljudkort och en 
mikrofon för att denna funktion skall 
kunna användas. 

Välj Förhandsvisning, inspelat ljud från listan 
Knappfunktioner. 

 

2 

 

Klicka på Spela in ett nytt ljud för att använda mikrofonen och spela in ett ljud för förhandsvisning. 

Klicka på Välj ett ljud från datorn för att använda ett tidigare inspelat ljud, ett sökfönster öppnas där 
man kan bläddra och välja ett ljud från sparade ljudfiler.  

OBS:  Ett meddelande för förhandsvisning bör vara ett eller högst två ord. Långa beskrivningar gör att 
skanning och åtkomst av knappar tar onödigt lång tid. 

Man kan spela in ljud för 
förhandsvisning med en 
mikrofon eller importera en 
sparad ljudfil (*.wav). 
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3 

Vid val av Spela in ett nytt ljud visas fönstret 
Spela in ljud. 

Klicka på knappen Spela in och läs in 
meddelandet. 

Klicka på knappen Stopp (samma knapp som 
tidigare var Spela in) för att avsluta inspelningen.  

Klicka på knappen OK när inspelningen är klar.  

 

 

4 

Skriv ett beskrivande namn för inspelningen som 
sedan visas i listan Tilldelade funktioner. Klicka 
på OK när det är klart. 

5 

Förhandsvisning, inspelat ljud och namnet på 
inspelningen visas nu i listan Tilldelade 
funktioner. 

Klicka på OK när allt är klart. 

OBS:  För information om inställning av 
ljudnivån för Förhandsvisning eller hur 
man helt stänger av funktionen 
förhandsvisning, se avsnittet Tal och 
ljudvolym i kapitel 19. 
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Lägga till en ruta för förhandsvisning 

En ruta för Förhandsvisning visar automatiskt de meddelanden eller funktioner som tilldelats en knapp 
när muspekaren förs över knappen eller när knappen markeras vid skanning. 

1 

Välj Förhandsvisningsruta från menyn 
Dynamiska knappar.  

Förhandsvisningsrutan läggs in i kartans 
överkant. 

 

2 

 
Flytta och ändra storleken på Förhandsvisningsrutan så att den passar användarens behov. 

3 

När muspekaren flyttas över knappar visas 
förhandsvisningens text. Förhandsvisningen 
fungerar både i lägena använda och 
redigera. 

OBS:  Textens storlek och färg kan ändras. 
Se avsnittet Lägga till en bild i 
meddelanderuta i kapitel 13. 
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Ändra en knapps text för förhandsvisning 
 

1 

Om den text som visas automatiskt som en 
knapps förhandsvisning inte passar kan man 
fylla i en egen text. Använd funktionen 
Förhandsvisning, text. 

Dubbelklicka på knappen där 
förhandsvisningen skall ändras. Dialogfönstret 
Knappfunktioner öppnas.  

Välj Förhandsvisning, text från listan 
funktionslistan. 

2 

Skriv in önskad text för knappen i 
dialogfönstret. 

 

3 

Förhandsvisning, text och texten för 
meddelandet visas nu i listan Tilldelade 
funktioner. 

Avsluta genom att klicka på OK. 
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Redigera en knapps Tilldelade funktioner 

Under processen att skapa en karta blir det troligen nödvändigt att ändra och redigera de tilldelade 
knappfunktionerna. De funktioner som visas i Tilldelade knappfunktioner kan enkelt redigeras, läggas 
till, raderas och arrangeras om. 

1 

Redigera en tilldelad funktion  

Dubbelklicka på en knapp för att 
redigera den, dubbelklicka på 
Funktionsdetaljer för den funktion som 
skall redigeras. I det här fallet, 
dubbelklicka på “Matematik” för 
funktionen Tala meddelande. 

 

2 

Funktionens dialogfönster öppnas och de 
nödvändiga ändringarna kan utföras. 

Många knappfunktioner utför 
förinställda funktioner som inte kan 
redigeras. 

 
 

3 

Lägga till en funktion i listan  

Det finns ingen gräns för det antal 
funktioner som kan tilldelas en knapp. 

Funktioner som läggs till en knapp 
infogas efter den funktion som är 
markerad i listan. För att lägga till en 
funktion på en specifik plats i listan, 
markera funktionen på positionen före 
den där en ny funktion önskas. 

 

En funktion som läggs till infogas efter 
den markerade funktionen i listan. 
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4 

Arrangera om tilldelade 
knappfunktioner  

Önskas en annan ordning i listan 
Tilldelade knappfunktioner går det att 
klicka och dra en funktion till en ny 
position i listan. 

OBS:  Knappfunktionernas ordning 
kan vara viktig. T.ex. måste alla 
funktioner som byter karta ligga 
sist i listan. 

 

Klicka och dra en funktion för att 
ändra ordningen i listan. 

5 
Radera en tilldelad funktion  

För att ta bort en funktion, markera den i 
listan över Tilldelade funktioner och 
klicka på Radera.  
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Kapitel 12 
Länka samman kartor  

Översikt av kapitlet  

Med en kombination av Boardmaker och Speaking Dynamically Pro kan “dynamisk visning” utföras. 
Detta gör det möjligt att välja och visa olika kartor efter behov och låta dem ändra innehåll när en brukare 
klickar på knapparna på skärmen. I det här kapitlet beskrivs hur man länkar samman olika kartor för att 
börja på en uppsättning länkade kartor. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

•     Översikt hur kartor länkas samman 

•     Skapa en länk tillbaka till huvudsidan  

•     Skapa en länk tillbaka till föregående karta  

•      Länka samman kartor 

•      Kartbytesindikatorer 

 

 
Ämnesområdet Knappar kan länkas till 

andra kartor som ger 
möjlighet till fler 
ämnesrelaterade val. 

”Recept” 

Knappen ”Första 
sidan” tar brukaren 
till huvudsidan. 

Knappen ”Bakåt” tar 
brukaren tillbaka till 
senast använda sida. 
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Länka samman kartor 
När huvudsidan är klar är nästa steg att skapa de underliggande kartorna för ett speciellt ämnesområde, 
t.ex. recept. Normalt börjar man med att göra de sista kartorna i en kategori först. Ett generellt sätt att 
skapa och länka kartor visas i flödesschemat nedan. Används denna metod får man möjlighet att göra de 
nödvändiga länkarna när nya kartor skapas. 

 

Översiktskartan ”Recept 1” är kopplad
till knappen ”Recept” på Huvudsidan. 

Karta, Recept 2

 
 
 

1 

Generell byggsekvens  

Börja med att skapa de kartor som skall ligga sist i en 
kategori. Dessa kartor kan sedan länkas direkt till 
huvudsidan. 

OBS:  Varje karta som skapas bör ha en länk till 
huvudsidan. 

 

2 

Skapa ytterligare kartor i kategorin och arbeta bakåt 
upp genom kategorin mot huvudsidan. 

I exemplet är “Recept 1” nästa karta som skapas. 
Denna kan sedan länkas till kartorna “Recept 2,” 
“Maträtter,” och “Huvudsidan”. 

OBS:  Varje karta som skapas bör ha en länk som 
leder till föregående karta.  

 

3 

När kartorna i en kategori länkats samman kan avsedd 
knapp på Huvudkartan sedan länkas till den första 
ämneskartan. 

 

Huvudsida

Karta, Recept 2 Karta, Maträtter

Huvudsida

Karta, Maträtter

Skapa först de kartor 
som skall ligga i slutet. 
Arbeta sedan mot 
huvudsidan. 

Karta, Recept 1

Huvudsida
(knappen recept)

Karta, Recept 1

Karta, Recept 2 Karta, Maträtter

Huvudsida
(knappen  recept)

Karta, Recept 1 
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Lägga till en knapp som länkar till huvudsidan  

Alla kartor som skapas skall ha en länk tillbaka till huvudsidan. Detta förhindrar att en brukare bläddrar 
nedåt i en kategori och fastnar i slutet av den. 

Genom att skapa den sista kartan i en kategori först, behöver man bara länka till huvudsidan. Huvudsidan 
ska i detta läge redan finnas, det går inte att skapa en länk till en karta som inte existerar.  Om t.ex. 
“Recept 1” skapas först kan inte länken till “Recept 2” läggas till innan den kartan skapats. 

 

1 

Knapparna till “Huvudsidan” bör alltid 
placeras på samma plats på alla kartor.  

Dubbelklicka på knappen “Huvudkarta”. 

Välj Byt karta från Funktionslistan. 

 
 

2 

Klicka på Huvudsida i listan over tillgängliga 
kartor, klicka sedan på knappen OK. 

OBS:  I listan visas endast de kartor som 
sparats i samma mapp som den 
aktuella kartan. 

 
 

3 

Funktionen Byt karta och namnet på den 
länkade kartan syns nu i fönstret för tilldelade 
funktioner. 

Avsluta genom att klicka på OK. 
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Ämnesområdet 
”Recept” 

Börja med att skapa och 
länka den sista kartan i 
ämnesområdet. 
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Lägga till en knapp som länkar till föregående karta  
En knapp med funktionen Byt karta bakåt ger brukaren ett enkelt sätt att ta sig tillbaka till föregående 
karta, ungefär som att använda tillbakaknappen i en webläsare. Programmet håller reda på en brukares 
karthistorik. Detta betyder att man inte bara kan backa till föregående sida utan även flera sidor tillbaka i 
den ordning som de visats. Det finns också en funktion, Byt karta framåt, den fungerar endast efter att 
funktionen Byt karta bakåt använts. 

 Ämnesområdet ”Recept” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knappen ”Bakåt” är en automatisk 

länk till föregående karta.
 
 
 
 

1 

Knappen “Bakåt” bör alltid placeras på samma 
plats på alla kartor.  

Dubbelklicka på knappen “Bakåt.” 

Välj Byt karta bakåt från Funktionslistan.  

 

2 
Funktionen Byt karta bakåt syns nu i fönstret för 
tilldelade funktioner. 

Avsluta genom att klicka på OK. 
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Länka samman specifika kartor 
Efter att ha skapat och länkat samman kartorna från slutet i en kategori med huvudsidan, arbeta sedan 
vidare upp mot huvudsidan. T.ex. när en berättelse skapas kan sidan 2 länkas 2 till sidan 1 osv. 

 
 

1 

Dubbelklicka på den knapp som skall länka till 
nästa karta. 

Välj Byt karta från Funktionslistan. 

 

2 

En lista med kartor som är sparade i samma 
mapp som den aktuella visas i dialogfönstret. 
Dubbelklicka på namnet för den karta som skall 
länkas.  

Om kartan att länka till inte visas i listan, 
kontrollera att den är sparad i samma mapp som 
den nu öppna kartan. 

 
 

3 
Funktionen Byt karta och namnet på den 
länkade kartan syns nu i fönstret för Tilldelade 
funktioner. 

Avsluta genom att klicka på OK. 

 

 

Ämnet 
 ”Lära om havet” 

Knappen ”Lära om havet” 
länkas till kartan  ”Lära om 
havet.” 

 
Knappen ”Nästa” länkas till 
kartan ”Intressanta fakta” 
som är karta nr 2. 

126 



 Boardmaker för Windows - Handbok 

Navigera med hjälp av länkar i läget utforma 
I läget Utforma är det möjligt att snabbt öppna en karta som är länkad till en knapp. Högerklicka på 
knappen och välj Öppna karta: <kartans namn>. Funktionen Öppna karta kan spara mycket tid, 
särskilt om en större uppsättning länkade kartor skall redigeras. 

 

 

I detta exempel  Funktioner kopplade till knappen ”Nästa.” 
kommer val av  
funktionen ”Öppna  
karta” att öppna den 
länkade kartan ”Lära 
om Havet”. 

OBS:  Om en knapp har mer än en funktion Byt karta (t.ex. om funktionen Byt karta finns inom en 
variabel Om- eller Slumpvis val), visas de olika valen i en separat lista (högst 6 st). 
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Kartbytesindikatorer 

Som förval markerar programmet automatiskt knappar som innehåller en kartlänk med en liten grön pil i 
det nedre högra hörnet. Det är en kartbytesindikator och fungerar som en visuell hjälp så att brukaren 
snabbt kan hitta de knappar som länkar till andra kartor. 

Indikeringen kan stängas av i menyn Dynamiska kartor > Visa > Kartbytesindikering. Det går även att 
välja någon annan grafik som indikator. 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS:  För att kunna använda en Anpassad indikator måste den finnas sparad som en 16 x 16 pixel 
bitmap med namnet “Anpassad indikator” i mappen SDP Externals. (Den mappen ligger vid en 
standard- installation i C:\Program\Boardmaker with SD Pro mappen).  
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Kapitel 13 
Använda en meddelanderuta med text 

Översikt av kapitlet  
På den mest grundläggande nivån används meddelanderutan för att visa, skapa och/eller skriva ut 
textmeddelanden som matats in med knappval eller tangentbord. I det här kapitlet beskrivs hur man kan 
använda en meddelanderuta och skapa en enkel karta för meningsbyggnad med bild till text. För styrning 
av meddelande- rutan finns ett antal funktioner som tala, skriv, rensa mm. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Lägga till en meddelanderuta och ändra dess egenskaper 

• Skriva text med en knapp 

• Lägga till enkla styrfunktioner för en meddelanderuta 

• Ändra inställningar för en meddelanderuta 

Med en meddelanderuta kan 
brukaren skapa textmeddelanden.

Ett antal olika 
funktioner finns för 
att styra 
Meddelanderutan.

Knappar som använder 
funktionen Skriv 
meddelande kan lägga 
till bokstäver, ord eller 
hela fraser. 
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Lägga till en meddelanderuta  

1 

Välj Meddelanderuta från menyn Dynamiska 
knappar. 

 

2 

Meddelanderutan kan placeras och 
storleksändras för att passa alla önskemål.  

Klicka och dra fönstret till önskad position. 
Klicka och dra i fönstrets kanter för att justera 
storleken. 

 

3 

Ändra textens storlek  

Om Meddelanderutans text inte har önskad 
storlek kan den ändras. 

Markera Meddelanderutan. När den markerats 
går det att ändra textstorlek, typsnitt, och stil 
med alternativen i menyn Text eller genom att 
högerklicka på Meddelanderutan och göra 
önskade val.  
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4 

Ändra färgerna för text och fönster 

Om så önskas, går det att ändra textens färg 
eller själva Meddelanderutans färger. 

Markera Meddelanderutan.  Klicka sedan på 
Färgverktyget. 

Välj Knapp, kant eller text i paletten och 
klicka på önskad färg. 

Tips:  Det går även att ändra textfärg genom 
att högerklicka på Meddelanderutan 
och välja textfärg från menyn. 

 

Färgverktyg
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Skapa en knapp som skriver ett textmeddelande 

1 

Dubbelklicka på den knapp som skall 
användas för att skriva ett meddelande i 
Meddelanderutan. 

 

Den här knappen 
skall skriva ”Jag” i 
meddelanderutan.  

2 

Välj Skriv meddelande som 
Knappfunktion. 

 

3 

Skriv i dialogfönstret den text som skall visas 
i Meddelanderutan. 

Tips:  Lägg till ett mellanslag efter texten 
för att hålla den separerad från övrig 
text i Meddelanderutan. 

 

4 

Funktionen Skriv meddelande och 
meddelandet syns nu i fönstret för Tilldelade 
funktioner. 

Avsluta med att klicka på OK.  
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Lägga till enkla styrfunktioner för en meddelanderuta  

1 

Att få en meddelanderuta att prata 

Dubbelklicka på knappen som skall aktivera 
uppläsning av innehållet i meddelanderutan. 

 

2 

Välj knappfunktionen Säg meddelande (under 
fliken Meddelanden). 

 

3 

Funktionen Säg meddelande visas nu i 
fönstret för Tilldelade funktioner. Denna 
funktion läser upp innehållet i 
Meddelanderutan när knappen aktiveras. 

Klicka på OK för att avsluta. 

 

 

 

4 

Ta bort senaste inmatningen  

Dubbelklicka på knappen som skall utföra 
funktionen. 

Välj knappfunktionen Radera senaste 
meddelande (under fliken Meddelanden). 

 

Den här 
knappen läser 
upp innehållet.

Den här 
knappen tar 
bort senast 
skrivna ord.

Funktioner för 
meddelanderutan.
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5 

Funktionen Radera senaste meddelande visas 
nu i fönstret för Tilldelade funktioner. Denna 
funktion tar bort det senaste meddelande som 
skrevs in i Meddelanderutan. Om man klickar 
på knappen igen, fungerar den som ett 
“backsteg”. 

Klicka på OK för att avsluta.  

 

 

 

Funktioner för meddelanderutan 

Fliken Meddelanden innehåller en mängd knappfunktioner för att styra meddelanderutan. 

• Skriv meddelande - Skriver text i meddelanderutan. 

• Säg meddelande – Läser innehållet i meddelanderutan. 

• Tala markering – Läser upp markerad text i meddelanderutan. 

• Radera – Raderar markerad text, om inget är markerat, raderas tecknet före markören. 

• Radera senaste meddelande – Funktionen kommer att radera alla bokstäver och ord som skrevs i 
meddelanderutan med föregående knappval. 

• Rensa meddelanderutan – Rensar bort allt innehåll från meddelanderutan. 

• Markera allt – Markerar allt innehåll i meddelanderutan. 

• Klipp ut – Klipper ut markerat innehåll och placerar det på Windows klippbord. 

• Kopiera – Kopierar markerat innehåll till Windows klippbord. 

• Klistra in – Klistrar in text från klippbordet till meddelanderutan. 

• Skriv ut meddelande – Skriver ut innehållet i meddelanderutan. 

• Nästa stor bokstav – Nästa bokstav som skrivs in i meddelanderuta skrivs in som versal (stor 
bokstav). 

• Bildknapp – Knappens bild placeras i Meddelanderutan. 

• Tal till bild – Tilldelar tal med talsyntes till en bildknapp. 

• Ljud till bild – Tilldelar ett inspelat meddelande till en bildknapp. 

• Caps Lock på – Aktiverar Caps Lock, alla bokstäver skrivs som versaler (stora bokstäver). 

• Caps Lock av – Stänger av Caps Lock. 

• Förkortningsexpansion – Skriver ut fördefinierade förkortningar för ord/fraser. 
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Ändra meddelanderutans inställningar  

Meddelanderutan har flera inbyggda inställningar som används för att ändra dess utseende och beteende. 
Dubbelklicka på Meddelanderutan för att öppna dialogfönstret Inställningar Meddelanderuta som 
visas nedan. 

OBS:  Inställningarna gäller endast för aktuell karta. 

Dessa inställningar 
används med bilder och 
beskrivs i nästa kapitel. 

Klicka här för att ändra 
markeringsfärg. 

Välj det ena eller båda dessa 
alternativ för att få texten 
uppläst när den matas in.

Välj ett eller fler av dessa 
alternativ för att ställa in 
hur och i vilken ordning 
texten ska läsas upp.

Markering av innehållet i en 
meddelanderuta efter uppläsning 
gör att nästa inmatning av text 
ersätter innehållet (automatisk 
rensning av meddelanderutan). 

Markera det här valet om meddelanderutan 
skall vara valbar som en knapp. 
Meddelanderutan läser då upp innehållet när 
den väljs. 

 

Inställningarna: 

• Säg meddelandet – Markera alla tre valen och meddelanderutan kommer att läsa upp meddelandet, 
läsa upp meddelandet igen och markera varje ord och avslutningsvis läsa upp meddelandet igen. 
Normalt är endast ett av alternativen för Säg meddelande markerat när det används med Säg med 
markering. 

• Fördröjningsrutan används för att ställa in en paus mellan varje ord när Säg med markering 
används. 

• När Markera hela meddelandet efter tal är valt kan inte musen användas för att redigera 
innehållet i Meddelanderutan. Innehållet kan endast redigeras med de knappar som tilldelats 
redigeringsfunktioner. Knappfunktionerna Avbryt tal och Pausa tal fungerar inte när denna 
funktion är markera
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Kapitel 14 
Använda en meddelanderuta med bilder 

Översikt av kapitlet  

Det här kapitlet visar hur man skapar meningar med bilder istället för ord. En meddelanderuta kan ta emot 
bilder tillsammans med texter från knappar. Bilder som placerats i en meddelanderuta kan redigeras, läsas 
upp, skrivas ut och sparas precis som texter. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Skriva en bild med en knapp 

• Ändra inställningarna för bilder i meddelanderutan 

Meddelanderutan accepterar inmatning 
av både text och bild från en knapp.  

Bildknappar 
kopierar både 
bilden och texten 
som syns på 
knappen till 
Meddelanderutan. 
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Lägga till en bild i meddelanderutan  

1 

Dubbelklicka på knappen med bilden som skall 
placeras i meddelanderutan. 

OBS:  En bild av knappen med dess symbol 
och text placeras i meddelanderutan. 

 

Välj Bildknapp som Knappfunktion. 

Två funktioner visas automatiskt i listan över 
Tilldelade funktioner: 

• Bildknapp talar om att knappen placerar sin 
bild i meddelanderutan. 

• Tal till bild gör att knappen talar när den 
väljs och när meddelanderutan läses upp. 

 

 

 
 
 
 
 

2 

OBS:  Det går att skapa en knapp där funktionerna Bildknapp, Tal till bild och Ljud till bild redan 
tilldelats genom att välja Bild från menyn Dynamiska knappar. 

OBS:  Dessa funktioner kan tilldelas separat och finns under fliken meddelanden. Funktionen 
Bildknapp måste komma före funktionerna Tal till bild eller Ljud till bild. 

OBS:  Funktionen Tal till bild liknar funktionen Säg meddelande genom att båda får knappar att tala 
när de väljs. Funktionen Tal till bild krävs dock för att få en knapps bild att tala inifrån en 
meddelanderuta. Ljud till bild fungerar på samma sätt. 
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3 

Dubbelklicka på funktionen Tal till bild för att 
redigera den. 

Skriv texten som knappen skall säga i 
dialogfönstret, klicka på OK. 

Om knappen skall använda och läsa upp texten 
som finns på knappen, markera valet Använd 
knapptext. 

 

4 

 

 
 

Funktionsdetaljer 

• Dölj text (Bildknapp) – Med denna ruta markerad visas inte redigerbar text som finns på knappen 
tillsammans med bilden i meddelanderutan. 

• Stäng av (Tal till bild)  - Med denna ruta markerad kommer funktionen inte att utföras när knappen 
väljs utan endast när den läses upp från meddelanderutan. 

5 

Inställning av bildstorleken i meddelanderutan  
 

 

Meddelanderutan kommer att skala bilderna som sänds via en knapp till en enhetlig storlek. 
Standardstorleken är 2.54 cm. 

Dubbelklicka på meddelanderutan för att ändra dess inställningar. Klicka på Bildstorlek och ändra till 
3, klicka på OK när det är klart. 
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Enhetligt radavstånd – bilder och text  

Meddelanderutan accepterar inmatning av såväl bilder som text, även blandat, från knappar på kartor. Om 
planer finns att använda både text och bilder rekommenderas att Enhetligt radavstånd markeras i 
fönstret Inställningar Meddelanderuta. Denna funktion gör att alla rader i meddelanderutan får samma 
höjd, med utrymme för både text och bilder. 
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Kapitel 15 
Kartor med valet “Använd knapptext”  

Översikt av kapitlet  
I detta kapitel kommer alternativet Använd knapptext att beskrivas. Med denna funktion kan en knapp 
läsa upp den text som finns på knappen. När detta alternativ är aktiverat kan man snabbt och enkelt skapa 
en karta vars knappar läser upp den text som skrivits på dem. Denna funktion gör det enkelt att skapa för- 
programmerade mallar som snabbt kan redigeras genom att ändra symbol och rubrik på knapparna.  

Installerat med programmet finns en samling mallar som använder funktionen Använd knapptext. 
Använd en mall för att snabbt skapa en karta för talkommunikation eller skrift med text och bilder. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Skapa en mall som använder alternativet Använd knapptext 

• Funktioner som kan Använda Knapptext 
 

 

En mall som använder alternativet 
Använd Knapptext.  

Bildknapparna på 
denna karta kommer 
säga den text som 
finns på knapparna.  

Alla knappar är redan 
tilldelade de bildknapps-
funktioner som krävs för 
att använda knappens 
text.  
Lägg bara till önskade 
symboler (med text) så 
är kartan färdig att 
använda. 

Om knappens text 
och symbol ändras 
kommer den nya 
texten att sägas. 
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Skapa en karta med mallar för “Använd knapptext” 
 
Nyckeln till detta sätt att skapa kartor är att tilldela den första knappen, mallknappen, dess önskade 
funktioner och utseende. När man sedan använder verktyget Sprid knappar kommer varje knapp på kartan 
att få samma funktion och utseende som mallknappen. På så vis slipper man tilldela varje enskild knapp alla 
funktioner. 

1 

Skapa en ny karta med en Meddelanderuta och 
därefter den knapp som ska utgöra mallknapp.  

Dubbelklicka på den tomma mallknappen. 

Välj Bildknapp i Funktionslistan. Då visas de tre 
olika val av Bildknappsfunktioner som kan göras i 
undermenyn Tilldelade funktioner. 

ELLER 

Ett annat sätt att skapa en Bildknapp är att klicka 
på menyn Dynamiska knappar och välja Bild. 
Då skapas en fyrkantig knapp (2.5 cm) med de tre 
olika bildknappsfunktionerna fördefinierade. 

Dubbelklicka på Bildknappen.  

 

2 
 

Dubbelklicka på funktionen Tal till bildknapp.  

I fönstret Skriv in text klickar man sedan i valet Använd knapptext. Då kommer Bildknappen att tala 
den text som skrivits direkt på knappen. Om man senare byter ut texten på bildknappen behöver man 
inte ändra meddelandet vid Tala bildknapp (Bildknapp med tal) om man har gjort valet Använd 
knapptext. 

Avsluta med att klicka på OK.  

Välj Använd Knapptext. 
Detta gör att knappen 
läser upp all text som 
finns på dess yta. 
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3  

I Funktionsmenyn visas nu “Använd knapptext” som en beskrivning av Bildknappens funktioner. På 
så vis vet man att knappen kommer att läsa upp den text som finns på knappens yta.  

Avmarkera rutan Stäng av om Bildknappen ska läsa upp texten när den väljs.  

I det här exemplet ska vi även låta knappen säga 
ett meddelande genom att använda texten på 
knappens yta.  

Välj Förhandsvisning tal i Funktionsmenyn.  

Gör sedan som i steg 3, markera Använd 
Knapptext.  

Avsluta med att klicka på OK. 

 

4 

5 
Under Funktionsdetaljer anges nu “Använd knappens text” som en beskrivning av funktionen 
Förhandsvisning tal. Det betyder att knappen kommer att läsa upp texten på knappen när den markeras, 
före val. 

Nu är tilldelningen av Mallknappens funktioner klar.  Avsluta med att klicka på OK. 

Lägg till en Förhandsvisning med tal 
som läser upp texten på knappen. 
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6 

När mallknappens funktioner är angivna kan man 
på olika vis förändra knappens utseende.  

I det här exemplet, klicka på Skuggverktyget för 
att välja olika slags skuggning av knappen.  

 

Ställ in 
mallknappens 
utseende. 

Aktivera skuggade 
kanter.

När mallknappen är helt klar kan Spridverktyget 
användas för att skapa ett rutnät av bildknappar.  

Dubbelklicka på någon av de nya knapparna för 
att kontrollera att den har samma funktioner som 
mallknappen.  Avsluta med att klicka på OK. 

 

 

 
  

 

7 

8 
 

Nu kan knapparna flyttas runt för att anpassas till de behov och funktioner den skapade kartan ska ha. 
Knapparna kan förses med bilder och sedan börja användas.  

OBS:  Se till att det finns en Meddelanderuta på kartan om den ska användas med Bildknappar. Se 
kapitel 14 – Att Använda en meddelanderuta med bilder för mer information om 
meddelanderutor. 

OBS:  Det måste finnas text på knapparna om de ska läsa upp text eller altoveras av 
Förhandsvisning, tal. 

OBS:  I det här läget kan man förvandla kartan till en låst mallkarta som sedan nås via knappen 
Öppna en mall (vid programstart). På så vis kan man använda den tomma mallen om och om 
igen för att skapa olika aktiviteter. För mer information om hur man sparar en karta som låst 
mall, se Appendix E – Skapa en mall. 
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Funktioner som kan använda knapptext 

Valet Knapptext kan användas vid följande funktioner: 

• Tala meddelande 

• Skriv meddelande 

• Förhandsvisning text 

• Förhandsvisning tal 

• Tal till bild 

Detta fönster är gemensamt för 
alla ovanstående funktioner. 

Till funktionen Skriv meddelande 
finns den extra möjligheten Lägg 
till ett mellanslag efter texten. 
Normalt lämnas denna markerad. 
Den kan avmarkeras t.ex. om 
knapparna innehåller enstaka 
bokstäver som skall användas till 
att bilda ord,. t.ex. ett tangentbord 
eller en stavningsövning. 
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Att använda SDP kartmallar 

Speaking Dynamically Pro innehåller en samling kartmallar som gör det lättare att skapa kartor för talad 
kommunikation, skriven text eller bilder. De finns i olika storlekar och utföranden. Alla kartor utnyttjar 
funktionen Använd knapptext för knapparnas olika funktioner. Allt man behöver göra är att lägga till 
symboler (med text) på varje tom knapp och sedan spara kartan. Sedan är den klar att använda.  

Kartmallarna öppnas genom att välja Öppna i Arkivmenyn, sedan klickar man på knappen Öppna en 
mall. SDP:s kartmallar finns i respektive undermapp i mappen Mallar. Kartor som innehåller 
talmeddelanden eller, skriver med text eller bilder finns i separata mappar och med olika utföranden och 
knappstorlekar. Kartornas namn ger en idé om deras användningsområden och utformning.  

Klicka här för att komma 
till mallkartorna. 

Öppna en ny eller sparad 
karta eller en mallkarta.  

Exempel på en enkel mallkarta för 
att skriva enkla meningar. 

Exempel på en enkel mallkarta för 
talkommunikation. 

(Visas med symboler infogade) Visas innan symboler infogats. 
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Kapitel 16 
Att arbeta med flyttbara knappar 

Översikt av kapitlet  

Med flyttbara knappar kan man skapa aktiviteter på skärmen där knapparnas position kan ändras. 
Knappar behöver inte längre enbart vara statiska utan kan flyttas runt på skärmen, eller släppas på en 
annan knapp för att aktivera ett inspelat meddelande eller utföra någon annan aktivitet. Flyttbara knappar 
kan användas för att skapa dynamiska aktiviteter, såsom att räkna, sortera, bygga sekvenser mm. Med 
verktyget Flyttbara knappar kan man länka samman en Flyttbar knapp med en destinationsknapp och 
därefter ange vilka funktioner som ska utföras när den Flyttbara knappen släpps på destinationsknappen.  

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Visa verktyget Flyttbar knapp  

• Skapa flyttbara knapper och destinationsknappar 

• Redigera funktionerna för ett par bestående av en 
flyttbar knapp och en destinationsknapp  

• Ställa in en flyttbar knapp att “Hoppa tillbaka” 

• Ställa in en flyttbar knapp att “Klona sig” 

• Ställa in en destinationsknapp att “Centrera” en 
inkommande flyttbar knapp 

• Skanning och flyttbara knappar 

 

Osynliga flyttbara 
knappar. De kan 
flyttas och placeras 
på giltiga platser. 

Destinationsknappar kan 
utföra aktiviteter när rätt 
Flyttbar knapp placeras 
på dem. 

Denna knapp 
flyttas till den 
gröna fyrkanten. 

Detta är en sorterings- och räkneövning. Eleven skall flytta 
angivet antal figurer med en viss form till rätt ruta. 
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Visa verktyget Flyttbara knappar 

Från början visas ej verktyget för Flyttbara knappar i Verktygspaletten. Det måste först anges att 
programmet ska visa detta verktyg. Välj Verktyg för rörliga knappar i undermenyn Visa i menyn 
Dynamiska kartor. 

 

is initially hidden. You

display this tool.
must set the program to

Verktyg för rörliga knappar

Verktyget för rörliga 
knappar är normalt dolt. 
Det måste anges i menyn 
att verktyget skall visas. 
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Skapa flyttbara knappar och destinationsknappar  

1 
Klicka på verktyget för Flyttbara knappar. 

 

2 

Klicka på den knapp som skall göras flyttbar. 
Då visas fönstret Skriv in namn för den 
flyttbara knappen. Varje Flyttbar knapp måste 
ges ett eget namn.  

3 

Namnge den flyttbara knappen och klicka 
sedan på OK. 

OBS:  Namnet på en flyttbar knapp visas i 
en grön ruta mitt på knappen när 
verktyget för Flyttbara knappar är 
aktivt. 

 

Markör för Flyttbara knappar 
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4 

Klicka, dra och släpp den Flyttbara knappen 
ovanpå den knapp som ska vara destinations- 
knappen. Då visas fönstret Ange namn för 
Destinationsknappen.  

OBS:  Kartans bakgrund kan vara en giltig 
destination för en Flyttbar knapp. Dra 
helt enkelt knappen till en valfri plats 
på kartans bakgrund för att göra 
sammanlänkningen. 

5 

Skriv in ett namn för destinationsknappen och 
klicka på OK när det är klart.  

OBS:  Namnet på en Destinationsknapp 
visas i en grön ruta på knappen när 
verktyget för Flyttbara knappar är 
aktivt. 

 

6 

Välj vilka funktioner som ska utföras när den 
Flyttbara knappen släpps på destinations- 
knappen. 

OBS:  En destinationsknapp kan länkas 
samman med flera Flyttbara knappar. 

OBS:  Destinationsknappen kan inte väljas 
separat om den inte har tilldelats helt 
egna funktioner som inte är 
associerade med en specifik länkning 
av en Flyttbar knapp och en 
destinations knapp. Se avsnittet 
Redigera funktioner för länkning av 
flyttbar knapp och destinationsknapp 
för mer information. 

 

Den röda markeringen anger den Flyttbara
knappens ursprungliga position. 

Dra den Flyttbara knappen till 
önskad destinationsknapp 
och släpp den där.

Ett inspelat ljud ”Fågel” kommer att spelas 
upp när rätt flyttbar knapp släpps här. 
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När programmet är i läget Använd och den 
fyrkantiga Flyttbara knappen släpps på 
destinationsknappen “Grön ruta” kommer den 
tilldelade funktionen Spela inspelat 
meddelande att utföras.  

 

När fyrkanten släpps 
på den gröna rutan 
kommer en fågelsång 
att höras. 7 

 

Redigera funktioner för flyttbar och destinationsknapp  

Använd verktyget för Flyttbara knappar 
(rekommenderad metod) 

Välj verktyget för Flyttbara knappar, dra och 
placera den Flyttbara knappen på den 
destinationsknapp som ska redigeras. Eftersom både 
den Flyttbara knappen och destinationsknappen 
redan har döpts behöver man inte ange något namn 
en gång till. 

Fönstret Knappfunktioner visas nu. Bara de 
funktioner som är associerade med detta par av 
länkad Flyttbar-destinationsknapp kommer att visas. 
Redigera funktionslistan om det behövs.  

Det enklaste sättet att redigera de 
tilldelade funktionerna för ett 
Flyttbar-destinationsknappspar är 
att dra och släppa den flyttbara 
knappen på destinationsknappen 
med hjälp av verktyget för 
Flyttbara knappar. 
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    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Eller  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Redigera destinationsknappen (avancerad metod) 

Dubbelklicka på destinationsknappen som vid ändring och redigering av funktionerna på en vanlig knapps. 

Fönstret Knappfunktioner öppnas och knappens samtliga funktioner visas. Redigera funktionerna i listan 
med funktionerna Om eller Om inte och ange namnet på den aktuella flyttbara knappen.  

 

 

OBS: Se kapitel 20 – Arbeta med variabler för mer information om villkorsprövning med Om. 

En funktion som utförs om 
knappen väljs direkt eller via 
skanning 

Funktioner som utförs endast om 
den flyttbara knappen “Fyrkant” 
placeras på denna knapp.

Funktioner som utförs endast om 
den flyttbara knappen “Diamant” 
placeras på denna knapp.
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Ställ in en flyttbar knapp att “Hoppa billbaka” 

En Flyttbar knapp kan ställas in att “hoppa tillbaka” till sin ursprungliga position om den råkar släppas på 
en ogiltig plats på kartan. (Som förval låter programmet en Flyttbar knapp vara kvar där den har släppts.) 
Det kan användas för att skapa en aktivitet som ger feedback för att rätta ett par 
Flyttbar-Destinationsknapp. 

 
 

1 

Högerklicka på den Flyttbara knapp som ska 
få egenskapen “hoppa tillbaka” och välj sedan 
alternativet Egenskaper för Flyttbar knapp. 
Fönstret Knappegenskaper visas nu.  

 

I denna övning är inte 
kartans bakgrund en 
giltig destination. 

Kartans bakgrund är inte en matchande destination för Flyttbara knappen ”Cirkel”. Om 
denna knapp släpps på bakgrunden kommer den att hoppa tillbaka till sin ursprungliga 
plats
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2 

Markera i rutan vid inställningen Skicka 
tillbaka och klicka sedan på OK. Namnet på den 

flyttbara knapp som 
skall redigeras.

Inställningen Skicka tillbaka returnerar 
en flyttbar knapp till sin ursprungliga 
position om den släpps på en ogiltig 
plats. 
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Ställa in en flyttbar knapp att “klona sig” 

En flyttbar knapp kan också ställas in för att “klona sig.” När en sådan knapp dras till en ny position 
stannar den ursprungliga knappen kvar och en identisk kopia av knappen flyttas. På så vis kan en enda 
Flyttbar knapp ge upphov till ett obegränsat antal av “klonade” flyttbara knappar. Det är särskilt 
användbart vid olika slags räkneaktiviteter. 

 

Originalknappen 
förblir på sin plats. 

En klonad kopia av 
originalknappen 
flyttas i dess ställe. 

 

1 
Högerklicka på den Flyttbara knapp som ska få egenskapen “klona,” välj sedan Egenskaper för 
Flyttbar knapp. Fönstret Knappegenskaper visas nu. 

2 

Markera i rutan vid Flytta kloner, klicka 
sedan på OK. Namnet på den 

flyttbara knapp som 
skall redigeras. 

Inställningen Flytta kloner gör att man 
flyttar en kopia av knappen och lämnar 
originalknappen på sin position. 
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Centrering av flyttbar knapp som släppts 
En destinationsknapp kan ställas in så att den automatiskt centrera en länkade Flyttbara knapp en som 
släpps på den. Det är en mycket användbar inställning när det är viktigt att en flyttbar knapp hamnar på en 
särskilt plats, vilket bestäms av den länkade destinationsknappens position och storlek. 

1 Högerklicka på den Destinationsknapp som ska få egenskapen “centrering” och välj sedan alternativet 
Egenskaper för Destinationsknapp . Fönstret Knappegenskaper visas nu. 

2 

Markera i rutan vid inställningen Centrera 
Flyttbara, klicka sedan på OK. Namnet på den 

Destinationsknapp 
som skall redigeras.

Inställningen Centrera Flyttbara 
kommer att centrera en Flyttbar 
knapp som placeras här. 
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Ändring av knapptyp  
I fönstret Knappar kan man ändra en Flyttbar knapp till en standard- eller destinations knapp. På samma 
vis kan en destinationsknapp ändras till en Flyttbar knapp eller standardknapp. 

1 
Högerklicka på den Flyttbara knappeneller den Destinationsknapp som ska ändras och välj 
Egenskaper för Destinationsknapp eller Egenskaper för Flyttbar knapp. Fönstret 
Knappegenskaper visas.  

2 

Markera i rutan vid det lämpliga alternativet, 
klicka sedan på OK. 

OBS:  Detta används främst för att åter 
göra en Flyttbar knapp eller 
destinationsknapp till en 
standardknapp. 

Namnet på den 
Destinationsknapp 
som skall redigeras.

Knapptyp (Flyttbar, 
Destinations, Standard) 
kan ändras här. 
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Skanning och Flyttbara knappar 
Flyttbara knappar används enklast med någon form av direktvalsmetod men de kan även väljas med 
någon av de olika metoderna för skanning. Särskilda skanningsegenskaper har lagts till programmet så att 
Flyttbara knappar fungerar tillsammans med de olika skanningsmetoderna.  

1 

Välj Auto Scan (Dynamiska kartor > 
Styrsätt), sätt sedan programmet i Läge 
Använd. 

Programmet markerar knapparna enligt de 
vanliga reglerna för skanning. 

OBS:  Destinationsknappar kommer bara att 
skannas om de ges funktioner som 
inte är associerade med en specifik 
länkad Flyttbarknapp 
-destinationsknapp. 

I denna övning kommer endast de Flyttbara knapparna 
att skannas.

2 

När en Flyttbar knapp har valts, förblir den 
markerad med blå färg som en påminnelse om 
att den blivit vald. De följande skanningsvalen 
begränsas till enbart länkade destinations- 
knappar. 

Om en av destinationsknapparna väljs 
kommer den Flyttbara knappen att glida från 
sin tidigare position till destinationsknappen. 

OBS:  Om en Flyttbar knapp väljs av 
misstag kan det upphävas genom att 
låta skanningen gå i en loop över alla 
destinationsknappar tills loopgränsen 
är nådd, som angivet i Inställning av 
Scanningsloop (Dynamiska kartor 
> Styrsätt > Scanningsalternativ). 

 

 

 

OBS:  När skanning är valt som styrsätt, försöker programmet att fördela alla valda Flyttbara knappar 
över destinationsknappen för att förhindra att de staplas på varandra. Om det passar med 
aktiviteten, välj egenskapen “Centrera” för Destinationsknappen så centreras de Flyttbara 
knapparna på destinations knappen. Se avsnittet Centrering av flyttbar knapp som släppts. 

Programmet försöker fördela de Flyttbara 
knapparna inom Destinationsknappen. 

Endast giltiga destinations- 
knappar kommer att 
sckannas.

Den valda Flyttbara knappen 
förblir markerad i blått. 
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Begränsningar för Flyttbara knappar med skanning 
som styrsätt  

Trots att Flyttbara knappar kan användas med skanning som styrsätt finns det vissa begränsningar som 
måste övervägas när man utformar en Flyttbar knapps funktion som ska styras med någon form av 
skanning.  

 Om t.ex. kartans bakgrund är länkad med en flyttbar knapp, kommer den inte att markeras som en 
giltig destination för en vald Flyttbar knapp. Man kan dock komma runt detta genom att göra en 
osynlig knapp på bakgrunden som är länkad med den Flyttbara knappen.  

 Flyttbara knappar och Destinationsknappar bör inte placeras i skanningsgrupper. Det kommer att 
leda till oväntade skanningsmönster om de utgör delar av en skanningsgrupp. 
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Kapitel 17 
Att arbeta med PopUp-kartor 

Översikt av kapitlet  

Man kan skapa små kommunikationstavlor som “poppar upp” ovanpå den karta som används. Med 
PopUp-kartor kan man göra en enkel och överskådlig struktur av kartan och samtidigt ge användaren 
tillgång till ännu fler knappval när så krävs. PopUp-kartor är ett smidigt sätt att skapa en 
sammanhängande enhet av ett stort ordförråd som hör ihop med en särskild aktivitet. 

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

•  Att skapa en popup-karta 

•  Att använda popup-kartor med en meddelanderuta   

En PopUp-karta kan 
förse en brukare med 
fler knappalternativ när 
så behövs. 
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Att skapa en PopUp-karta 

För att skapa en PopUp-karta, placera ut knapparna som skall bilda PopUp-kartan ovanpå själva 
ämneskartan (se nedan). Ett särskilt kommando tar bort de övriga knapparna och skapar en  PopUp-karta 
med avpassad storlek. 

 

OBS:  En PopUp-karta kan öppna en annan PopUp-karta, men bör inte användas för att byta karta 
(funktionen Byta karta). Använd i stället funktionen Byt karta bakåt för att lämna  PopUp-kartan 
och återvända till den ämneskarta som öppnade PopUp-kartan. 

1 

Skapa de knappar som ska utgöra PopUp- 
kartan på den plats där kartan ska visas.  

Tips:  Skapa de knappar som önskas, använd 
sedan Pekverktyget för att flytta dem 
till sin slutliga plats där PopUp-kartan 
ska visas.  

 

2 

OBS:  Var noga med att alla knappar som 
har skapats för PopUp-kartan är 
markerade innan nästa steg utföres. 
(Håll ner Shift-tangenten och klicka 
på varje knapp.) 

Välj sedan Skapa  PopUp-karta i menyn 
Dynamiska knappar. 

 

Den karta som 
öppnar en Pop-
Up kallas 
ämneskarta Knapparna för 

denna PopUp har 
först organiserats på 
ämneskartan innan 
själva  PopUp-kartan 
skapats. Denna knapp 

kommer att öppna
den visade 
PopUp-kartan 
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3 

De markerade knapparna klipps ut från ämnes- 
kartan och klistras in på en ny karta som har 
anpassats till rätt storlek.  

Skriv in namnet på den nya PopUp-kartan när 
fönstret Spara som visas. 

Tips:  Det underlättar om PopUp-kartan ges 
ett namn som tydligt anger att det är 
en PopUp; t ex, "Redskaps PopUp", 
eller “PopUp-Redskap". På så vis kan 
den lättare hittas för att senare 
användas som PopUp på en annan 
karta. 

4 

När väl PopUp-kartan har skapats, kan knapparnas utseende ändras vad gäller val av färg, kantlinje och 
hörnens utformning. 

Lägg till symboler, text, och knappfunktioner på PopUp-kartan om det inte gjordes före valet Skapa 
PopUp-karta. 

OBS:  Se till att minst en knapp ges funktionen Byt karta bakåt, spara sedan kartan. 

5 
Gå tillbaka till den ursprungliga ämneskartan. 

Dubbelklicka på den knapp som ska aktivera din PopUp-karta. 

6 

Välj Gå till PopUp-karta (fliken Byta karta) 
i Funktionsmenyn. 

 

Programmet 
kommer att göra 
PopUp-kartan 
något större än 
de markerade 
knapparna. 
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7 

Den nya PopUp-kartan markeras automatiskt i 
kartlistan. Dess position beror på var man från 
början placerade knapparna på ämneskartan 
när kommandot Skapa PopUp- karta 
användes. 

Klicka på OK när allt är klart. 

Tips:  För att senare ändra PopUp-kartans 
position, redigera funktionen Gå Till 
PopUp-karta och justera 
positionsvärdena. De relaterar till 
kartans övre vänstra hörn. 

 

Specifies the

topic board.

Anger PopUp- 
kartans 
placering på 
ämneskartan. 

 
 

Att använda PopUp-kartor med en meddelanderuta 

PopUp-kartor kan användas för att skriva text till eller styra en meddelanderuta på ämneskartan eller en 
tidigare PopUp-karta. Funktioner på en meddelanderuta som valts från en PopUp-karta utan egen 
meddelanderuta, kommer att flyttas neråt i trädet med PopUp-kartor tills en meddelanderuta har hittats. 

PopUp-kartor med och utan meddelanderutorPopUp-kartor utan meddelanderutor
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Kapitel 18 
Arbeta med snabbfunktionsknappar 

 Översikt av kapitlet 

En samling “Snabbfunktioner” finns för att skapa knappar som kan redigeras och ändras medan man 
arbetar i läget Använd. Snabbtextknappar och andra funktioner gör det möjligt för användaren att skriva 
och spara ett textmeddelande på knappens yta. Med en Snabbbild-knapp kan man kopiera en bild från en 
knapp till en annan. En knapp för snabb inspelning spelar in och sparar ett meddelande på knappen. Det 
finns även knappar för Snabb dag, Snabbt datum och Snabb tid som automatiskt visar veckodag, datum 
och aktuell tid.  

Dessa “Snabbknappar” och tillhörande funktioner gör det möjligt att snabbt uppdatera eller anpassa en 
viss karta eller aktivitet efter behov, utan att behöva redigera kartan i läge Utforma.  

Följande områden beskrivs i kapitlet: 

• Arbeta med Snabbtextknappar 

• Skapa valfria kontrollknappar för Snabb text 

• Arbeta med knappar för Snabb bild 

• Arbeta med knappar för Snabb inspelning 

• Lägga till knappar för Snabb dag, Snabbt 
datum eller Snabb tid 

 
 

Knapp för 
Snabb dag Spar texter 

med hjälp av 
knapp för 
Snabb text. 

Knapp för 
Snabbt datum

Knapp för 
Snabb tid

Spela in 
meddelanden  
med knapp 
för Snabb 
inspelning. Byt bilder med 

hjälp av knapp 
för Snabb bild. 
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Arbeta med snabbtextknappar 

Med funktionen Snabb text kan man skapa och spara ett meddelande på knappen i läget Använd. Det 
kan vara användbart för att spara nya meddelanden, anteckningar, scheman, och menyer. 
Snabbtextknappar är idealiska för personer som fortlöpande behöver uppdatera innehållet på en karta eller 
en viss funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Dubbelklicka på den knapp som ska bli en 
snabbtextknapp. 

 

Snabbtextknappar gör det möjligt att dagligen uppdatera denna meny.

Det krävs en
Texten på dessa 
snabbtextknappar 
kan snabbt och  

Meddelande-
ruta för att  
skriva texten

lätt uppdateras 
med programmet i 
användarläge. 

som skall  
kopieras till 
en snabbtext-
knapp. 

Speciella funktioner gör att dessa knappar 
kan kopiera text fram och åter mellan 
meddelanderutan och en snabbtextknapp. 
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2 

Ange funktionen Snabbtextknapp (fliken 
Snabba funktioner). Fönstret Skriv in text 
kommer då att visas. 
 

 

3 

Skriv in ett första meddelande eller lämna 
rutan tom om användaren vill skriva in ett 
meddelande senare. 

Klicka på OK när det är klart. 

 

4 

Tilldela funktionen Tala Snabbtextknapp 
och/eller någon Snabbtext-funktion (fliken 
Snabba funktioner) om knappen ska läsa upp 
eller skriva meddelandet i meddelanderutan 
när knappen har valts. 

Klicka på OK när det är klart. 
 

5 

Dubbelklicka på den knapp som ska kopiera 
text från Meddelanderutan till Snabbtext - 
knappen. Ange Meddelande till Snabbtext- 
knapp (fliken Snabba funktioner), klicka 
därefter på OK.  

 

and
Funktionerna Tala 
Snabbtextknapp 
och Snabb skrift 
bestämmer hur en 
knapp använder 
sin sparade text. 

Denna knapp kommer att 
kopiera det nya meddelandet
och inleda funktionen val av 
Snabbknapp. 

or leave it blank. 
Skriv ett första meddelande
eller lämna fältet tomt 
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6 

För att använda en Snabbtextknapp, sätt programmet i läge Använd (Ctrl +U).  

Skriv ett meddelande i meddelanderutan.  

Välj knappen “Klistra in på knapp.” Musmarkören ändras då till ett pekfinger, vilket betyder att 
programmet är i läget val av Snabbknapp. 

Klicka på en Snabbtextknapp. Det nya meddelandet dyker då upp på knappens yta och tidigare text 
kommer att ersättas med den nya. Klicka på Snabbtextknappen för att höra meddelandet. 

 

OBS:  Snabbtextknappens typsnitt och utformning kan ställas in genom högerklick eller via 
alternativen i menyn Text. 

Klicka på en 
Snabbtextknapp så 
kommer det nya 
meddelandet att 
visas där. 

Skriv ett nytt 
meddelande 

Klicka här för att komma in i 
läget för Val av Snabbtextknapp.
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Skapa extra kontrollknappar för snabbtextfunktioner 

Knappar med ytterligare snabbtextfunktioner kan ge användaren kontroll över snabbtextknapparnas 
innehåll. 

1 

Rensa meddelanderutan 

Dubbelklicka på den knapp som ska användas 

för att rensa och tömma meddelanderutan.  

Välj funktionen Rensa meddelanderutan 
(fliken Meddelande), klicka sedan på OK.  

I läge Använd, klicka på knappen för att rensa 
meddelanderutan så att något nytt kan skrivas 
där. 

  

2 

Rensa en snabbtextknapp 

Dubbelklicka på den knapp som ska användas 
för att rensa en Snabbtextknapp.  

Välj funktionen Rensa meddelanderutan 
(fliken Meddelande), och sedan funktionen 
Meddelande till Snabbtextknapp (fliken 
Snabba funktioner). Klicka sedan på OK.  

I läge Använd, klicka på knappen och sedan 
på någon annan knapp för att rensa bort dess 
innehåll. 

 

Denna knapp raderar allt 
från meddelanderutan. 

Denna knapp raderar allt 
på en snabbtextknapp. 

3 

Kopiera text från en snabbtextknapp till 
meddelanderutan 

Dubbelklicka på den knapp som ska användas 
för att kopiera text från en snabbtextknapp till 
meddelanderutan.  

Välj funktionen Rensa meddelanderutan 
(fliken Meddelande), och sedan funktionen 
Snabb text till Meddelande (fliken Snabba 
funktioner). Klicka sedan på OK.  

I läge Använd, klicka på knappen och sedan 
på någon annan snabbtextknapp vars text 
kommer att kopieras till meddelanderutan. 

Denna knapp 
kopierar texten från 
en snabbtextknapp 
till meddelanderutan. 
Där kan texten 
redigeras, skrivas ut 
eller läsas upp. 
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Att arbeta med knappar för snabb bild 

Funktionen Snabb bild gör det möjligt att ändra bilden på knappens yta när man använder kartan i läge 
Använd. Det är mycket användbart för att skapa olika interaktiva aktiviteter, frågetävlingar + och spel. 

 

Tips:  Funktionen Ange Knappbild kan också ändra bilden på en knapp i läge Använd.  

 

1 

Dubbelklicka på den knapp som ska bli en 
snabb-bildsknapp. 

 

En snabb  - 
bildsknapp visar 
svaret som 
eleven valt. 

Svarsknapparna  
är inställda att 
kopiera sina bilder 
till valfri snabb 
-bildsknapp 

Snabbildsknappar gör det möjligt att skapa “Fyll i”-övningar som denna.
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2 

Välj funktionen Snabb bild (fliken Snabba funktioner), klicka sedan på OK.  

 

Tips:  Som förval sparas inte förändringar gjorda av Snabb bild på kartan. För att spara gjorda 
ändringar, markera rutan Spara alla ändringar vid Funktionsdetaljer för denna funktion. 
Om man tänker använda en aktivitet flera gånger och vill ha samma utgångsläge var gång, 
markera i så fall inte rutan Spara alla ändringar. 

3 
Dubbelklicka på den knapp vars bild ska 
kopieras till en snabb-bildsknapp. 

 

4 

Välj funktionen Kopiera till Snabb bild (fliken Snabba funktioner), klicka sedan på OK. 

Tips:  Som förval kommer enbart bilden längst upp till vänster på knappen att kopieras (om det 
finns flera bilder) till knappen Snabb bild. För att kopiera knappens hela innehåll (bilder, 
text och linjer), markera rutan Kopiera allt vid Funktionsdetaljer för denna funktion. 

Markera Spara alla ändringar 
för att spara alla ändringar av 
Snabba bilder på denna knapp. 
Annars blir ändringarna endast 
tillfälliga. 

Markera Kopiera allt för 
att kopiera allt på knappen 
till den valda snabbilds- 
knappen. 
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5 

För att använda en snabb-bildsknapp, sätt programmet i läge Använd (Ctrl +U).  

Välj någon knapp med funktionen Kopiera till Bildknapp. Musmarkören ändras då till ett pekfinger 
för att visa att programmet nu är i läge för val av en Snabbknapp.  

Klicka på en snab-bildsknapp, vilken som helst. 

 

OBS:  Om man har valt en knapp med funktionen Kopiera till Snabb bildknapp, kommer ett val 
av varje annan knapp än Snabb bild att avbryta det läge där en Snabbknapp kan väljas. 

Klicka på ”Koknappen och 
sedan på den tomma 
Snabbildsknappen så den fylls.  

Pekfingret visar att programmet 
är i läge för val av Snabbknapp. 
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Att arbeta med knappar för Snabb inspelning 

Med funktionen Snabb inspelning kan man spela in och spara ett meddelande på en knapp när 
programmet är i läget Använd. Det ta kan vara användbart för att spela in nya meddelanden, skicka 
muntliga meddelanden ar till eller från skolan/hem, eller för att t ex skapa artikulations övningar. 

 

OBS:  För att kunna göra en Snabb inspelning krävs ofta hjälp av någon närstående. Var också 
försiktig med knappar för Snabb inspelning på kartor som ska användas med skanning. 
Knapparna kan behöva utelämnas från en skanningssekvens (se Att använda Sekvensverktyget  i 
kapitel 22). Knappar som undantas från en skanningssekvens kan ändå välja en Snabb 
inspelningsknapp genom att aktivera Tillåt direktval när det är möjligt i fönstret 
Scanningsvarv (Dynamiska kartor >Styrsätt > Alternativ för scanning …). 

 

1 

Dubbelklicka på den knapp som ska användas 
för Snabb inspelning. 

 

Knappar för Snabb 
inspelning.  Denna knapp 

startar läget 
Snabb 
inspelning 

Det finns en 
meddelande  knapp 
tillgänglig för varje 
tänkbart önskemål. 
behov. 

Snabbinspelningsknappar gör det möjligt att skapa aktiviteter där 
meddelanden snabbt kan spelas in och sparas i läget Använd. 
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2 

Välj funktionen Snabb inspelning (fliken 
Snabba funktioner), klicka sedan på OK.  

 

3 

Dubbelklicka på den knapp som ska initiera 
läget för Snabb inspelning. 

 

4 
Välj sedan funktionen Ange snabb inspelning 
(fliken Snabba funktioner) och klicka på 
OK. 

 

5 

För att använda en knapp för Snabb 
inspelning, sätt programmet i läge Använd 
(Ctrl +U).  

Välj knappen “Spela in meddelanden”. Mus- 
markören ändras nu till ett pekfinger för att 
visa att programmet är i rätt läge för val av en 
snabbknapp.  

Klicka på någon knapparna för Snabb 
inspelning. Fönstret Spela in ljud visas nu. 

OBS:  När man har valt en knapp med 
funktionen Ange snabb inspelning, 
kommer ett påföljande val av varje 
annan knapp än snabb inspelning att 
avbryta läget där en Snabbknapp kan 
väljas. 

mode.

Klicka här 
för att gå 
till läget 
Snabb 
inspelning.

Pekfingret visar att programmet 
är i läge för val av Snabb knapp.
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6 

Klicka på knappen Spela in för att börja spela 
in ett meddelande. Klicka på Stoppa (tidigare 
knappen Spela in) när inspelningen är klar. 
Klicka på Spela upp för att lyssna på det 
inspelade meddelandet. 

Klicka på OK för att stänga fönstret och spara 
det inspelade meddelandet. 

OBS:  Fönstret Spela in ljud kan inte nås 
via styrsättet skanning. För att 
undvika att en person som använder 
skanning som styrsätt och av misstag 
aktiverar fönstret inte ska kunna 
avsluta och stänga fönstret, så 
kommer det automatiskt att stängas 
efter 15 sekunder om ingen 
inspelning har startats. 

Inspelningsknappen ändras
till stoppknapp när en  
inspelning påbörjas. 

Indikator för inspelningstid

7 

När man har sparat en Snabb inspelning, 
kommer nästa val av knappen att spela upp det 
nyss inspelade meddelandet.  Nästa gång denna 

knapp väljs kommer
den att spela upp  
meddelandet 
“Sarah behöver 
träna på…….” 
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Lägga till knappar för Snabb dag, datum eller tid  

I programmet finns knappfunktioner som kan visa veckodag, datum eller tid på en knapp yta. Ytterligare 
två funktioner gör att knapparna kan läsa upp eller skicka sitt innehåll till en Meddelanderuta. 

OBS:  Datorn måste vara inställd med korrekt datum och tid. Det kan ändras i Windows kontrollpanel för 
Datum och Tid. 

1 

Dubbelklicka på den knapp som ska användas 
för att visa aktuell dag, datum eller tid.  

Välj funktionen Snabb dag, Snabbt datum 
eller Snabb tid (fliken Snabba funktioner) 
efter önskemål. 

OBS:  För att ändra visningsformatet av 
datum eller tid, klicka på knappen 
Anpassa i Nationella inställningar 
och språkinställningar i Windows 
kontrollpanel (fliken Format) 

 

Denna osynliga knapp kommer
att visa aktuellt datum. 

2 

Välj Säg Dag/Datum/Tid/Prediktion 
och/eller Skriv Dag/Datum/Tid (fliken 
Snabba funktioner) så läser knappen upp 
och/eller skriver sitt innehåll i meddelande- 
rutan.  

Använd dessa funktioner för att visa, 
läsa upp eller skriva aktuellt datum. 
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Kapitel 19 
Fler användbara programfunktioner  

 Översikt av kapitlet  

Det här kapitlet innehåller instruktioner och information om en rad andra användbara funktioner och 
egenskaper i programmet. Några av de vanligaste frågorna “hur gör man” besvaras och förklaras i 
kapitlet.  

Följande områden behandlas och täcks av kapitlet. 

• Starta andra program inifrån programmet 

• Spela upp filmer på en knapp 

• Ställa in talsyntes och ljudvolym 

• Ändra ett ords uttal 

• Ställa in ett hälsningsmeddelande 

• Spara en kartas lista över knappfunktioner 

• Skriva ut programmets kartor 

• Skapa slumpmässiga funktioner 

• Välja och förändra röster (talsyntes) 

• Ställa in en personlig talad förhandsvisning  

• Lösenord som skyddar läget Utforma. 

• Visning av menyn eller namnlisten. 

• Beräkna knappanvändning 

 
 
 

Det går att spela upp en film Välj och konfigurera de  
 på en knapp, en meddelande- röster som skall användas.
ruta eller på själva kartan. 

Ändra uttal av ord som 
läses med fel uttal. 
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Starta program 

Program, dokument eller filer kan öppnas från en karta genom att länka en knapp till en genväg för 
programmet eller filen. Skapa en genväg för programmet eller filen som önskas och flytta den till mappen 
SDP externals innan funktionen Starta program kopplas till knappen! 

1 

Skapa en genväg. 

Sök reda på programmet som skall startas i 
Windows Utforskaren (eller via Den här 
Datorn). 

Högerklicka på den önskade program eller 
filikonen och välj Skapa genväg från pop-up 
menyn. 

 

2 

Dra eller kopiera genvägen som skapats till 
mappen SDP Externals. Denna mapp kan 
vanligen hittas genom att följa sökvägen: 
C:\Program Files\Boardmaker with SD 
Pro\SDP Externals. 

3 

Länka en knapp till genvägen 

Skapa en knapp som skall användas för att 
starta programmet eller filen och tilldela den 
funktionen Starta program (Fliken Kul 
saker).  

Högerklicka och välj
Skapa genväg.

Denna knapp kommer att 
starta programmet Word.
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4 

Markera genvägen som skapats i dialogrutan 
som dyker upp och klicka på OK. Stäng 
dialogrutan för Knappfunktioner när 
ändringarna är färdiga. 
 

OBS: Endast genvägar som placerats i SDP 
Externals kanväljas. 

 

Slumpvist val 
Man kan skapa knappar vars funktion är att utföra en slumpvis aktivitet från en lista av tilldelade 
funktioner. På så vis kan du skapa en knapp som slumpmässigt kan välja t ex ett svar från en lista av 
hälsningar eller slumpmässigt välja ett namn, nummer eller en färg.   

1 

Här ges ett exempel på hur man skapar en 
knapp som slumpmässigt säger elevers 
namn.  

Skapa en knapp som ges funktionen 
Slumpvist val (fliken Kul saker).  

2 

Lägg till en serie med funktionen Tala 
meddelande (eller annat), där var och en får 
en elevs namn. 

När programmet är i läge Använd kommer 
knappen att slumpmässigt säga en elevs 
namn varje gång den väljs och aktiveras. 

 

OBS: Skall knappen ska utföra någon 
annan funktion efter ett Slumpvist 
val, t ex byta karta, välj då först 
funktionen Avsluta slumpvist val 
(fliken Kul saker) och lägg sedan 
till den önskade funktionen. 

 

.
Endast de angivna funktionerna under
Slumpvist val väljs slumpmässigt. 
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Spela upp filmer 
Man kan också låta en knapp spela upp en filmsekvens. Filmen kan visas på knappens yta, i meddelande- 
rutan eller fylla upp hela kartan. 

Programmet kan visa videofilmer i formaten .avi, .mpg, och .wmv.  

OBS: Det finns många olika varianter av filformat. Vissa kräver att man har installerat programvara för 
att avkoda filerna.  

1 

Dubbelklicka på den knapp som ska spela upp 
en film. 

Klicka på fliken Kul saker. 

Välj och klicka på funktionen Spela video. 

 
 

2 

Leta reda på och öppna en sparad videofilm. 

 

3 

 

Funktionen Spela video och namnet på den valda videofilmen visas nu i listan Tilldelade funktioner. 

Som förval kommer filmen att spelas upp på knappens yta. Klickar man på Spela upp på knappen kan 
man välja var filmen ska visas. Följande tre alternativ finns: 

• Spela upp på knappen – Spelar upp videofilmen på knappens yta. 

• Spela upp i Meddelanderutan – Spelar upp filmen på kartans meddelanderuta. 

• Spela upp på kartan – Spelar upp videofilmen på kartan. 
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Talsyntes och ljudvolym  
De olika typerna av ljudstöd i programmet (talsyntes, inspelat ljud, ljudåterkoppling) kan ställas in med 
olika volymnivåer eller stängas av helt. För att ställa in volymen, välj Volyminställningar i menyn 
Dynamiska kartor. 
 
 .

 

Ange hur de olika  
volymerna skall anges
och kontrolleras.

Inställningar för 
hög och låg 

Volym för  volym. 
normal 
röst och 
inspelning.

Volym för röst 
och inspelning
vid 
förhandsljud. 

Volym för auditiv 
feedback och scanning.

Uppdelning av ljud 

Följande tre val kan göras för att ställa in programmets volymnivåer. 

• Ingen uppdelning. Använd volyminställningar i Kontrollpanelen – Alla volymnivåer ställs in i 
Windows kontrollpanel Ljud. 

• Ingen uppdelning. Använd nedanstående volyminställningar – På så vis kan man ställa in 
ljudvolymen för vart och ett av de olika typerna av ljud (se bilden ovan). 

• Vänster och höger kanal - Gör det möjligt att ställa in oberoende volymnivåer för höger och 
vänster ljudkanal för de olika ljudtyperna. Det kan användas för att ställa in en egen 
förhandsvisning. Läs mer om detta i nästa avsnitt. 

Ställa in högt och lågt ljud 

Det går att ställa in de individuella ljudnivåerna i två volymuppsättningar, Låg och Hög. Klicka på 
knappen Visa låg volym för att ändra denna uppsättning. Användaren kan välja mellan Låg och Hög 
volym genom att klicka på knappar med funktionerna Använd hög volym och Använd låg volym (fliken 
Inställningar). 
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Stänga av ljudåterkoppling (Förhandsvisning) 

Om man vill stänga av ljudåterkoppling (Förhandsvisning) med talsyntes eller inspelat tal, välj Tyst som 
volym för Förhandsljud. Ett val av en knapp med funktionen Förhandsvisning talsyntes eller inspelat ljud 
kommer då att ignoreras i stället för att aktiveras med avstängd volym. 

 

Välja och ändra röster (Talsyntes) 

Speaking Dynamically Pro levereras med de Engelska Microsoft SAPI rösterna och Nuance RealSpeak™ 
röster för respektive språk (installeras med de lokaliserade SDP filerna). Det går även att använda andra 
talsyntesröster som är kompatibla med SAPI 4.0 och SAPI 5.1. 

Man kan ändra röstinställningarna i undermenyn Val av röst i menyn Dynamiska kartor. Överst i 
fönstret väljs om man vill använda antingen Nuance RealSpeak™ , SAPI 4 röster eller SAPI 5 röster. Det 
är olika röster och röstinställningar för varje talsyntes. 

OBS:  RealSpeak™ röster är endast kvinnliga. Amerikansk Engelska är det enda språk som innehåller en 
manlig röst. Nuance RealSpeak™ röster för andra språk kan inköpas separat. Kontakta din 
återförsäljare för närmare upplysningar. 

Normal röst för 
talat meddelande

Röst för talad Inställning av tal- Öppna fönstret 
förhandsvisning hastighet och tonhöjd.för röstinställningar 

Två alternativa röster kan anges. 
Se nedanstående beskrivning. 
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Växla mellan röster från en knapp  

Man kan via knappar växla mellan någon av de fyra rösterna genom att använda funktionerna Använd röst 
(flicken Inställningar). 

 

OBS:  Dessa funktioner ska bara användas på snabba datorer ostadig fördröjningar som uppstår vid ett 
röstbyte. 
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Inställning av en egen talad förhandsvisning  
Man kan konfigurera programmet så att användaren får en egen talad förhandsvisning via en hörsnäcka 
eller ett headset. För att göra detta måste funktionen Förhandsvisning, inspelat ljud användas och man 
måste skaffa en sladd för uppdelning av stereoljud. Till den skall kopplas en hörsnäcka och en extra 
högtalare.  Sladden kommer att sända höger ljudkanal till hörsnäckan och vänster till extra högtalaren, 
eller tvärt om. 

Genom att använda inställningarna för Vänster och Höger ljudkanal i fönstret Volyminställningar, 
kan en Inspelad förhandsvisning ställas in för uppspelning via en kanal (höger eller vänster) men inte 
den andra (se bilden nedan). Ställ in en lagom volymnivå för förhandsvisningen i den kanal dit 
hörsnäckan kopplats och välj tyst för den andra kanalen. 

OBS:  Talsyntesröster kan inte ställas in för att använda endast en kanal, de kommer alltid att höras i båda. 

 

Man måste 
använda Vänster 
och höger kanal 
för egen talad 
förhandsvisning.  

Välj volym för normal 
röst. Höger och 
vänster skall vara lika 
för talsyntesröster. 

Välj volym för den 
kanal som ansluts 
till hörsnäckan. Den 
andra kanalen skall 
vara tyst. 

 
OBS:  Används en mono hörsnäcka krävs en stereo-till-mono adapter mellan hörsnäckan och adaptern för 

uppdelning av stereoljud.  

Koppla hörsnäckan eller 
headsetet till kanalen som 
valts under Förhandsljud i 
ovanstående bild. 

Det kan krävas en extern hög- 
talare kopplad till den andra 
kanalen. Vid inkoppling av 
stereoadaptern kan de 
inbyggda högtalarna kopplas ur.

Adapter för uppdelning 
av stereoljud. 

182 



 Boardmaker för Windows - Handbok 

Ändra uttal av ord 

Talsyntesrösterna uttalar inte alltid alla ord korrekt, särskilt vissa namn och främmande ord. Fonetisk 
stavning av ord kan då användas för att korrigera uttalet för alla tillgängliga röster. 

1 

Välj Val av röst i menyn Dynamiska kartor. 

Klicka på knappen Ändra uttal av ord. 

 

OBS:  Se till att den röst som skall ändras är 
vald som Normal röst 

 

 

2 

Skriv det ord vars uttal skall ändras. 

Klicka på knappen Säg ord för att lyssna. 

OBS:  Bilderna i detta exempel gäller för SAPI 
röster. Bilderna för RealSpeak ser lite 
annorlunda ut men fungerar på liknande 
sätt. 
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3 

Klicka på knappen Säg ord för att höra ordets 
nuvarande uttal. 

Skriv ordet med en alternativ stavning. 
Markera rutan Använd fonetisk stavning om så 
önskas. Klicka på knappen Säg alternativ för 
att lyssna på resultatet. 

Klicka på Spara om du är nöjd med resultatet 
av det nya uttalet. Börja annars om och prova 
med en annan stavning. 

. 

OBS:  Används fonetisk stavning måste det 
vara svenska fonetiska tecken. 

 

Skriva ut kartor i rätt format 

Vanligtvis skapar man kartor så att de fyller hela datorskärmen. De blir då för stora för att rymmas på ett 
enda papper vid utskrift. För att komma runt detta problem kan man välja alternativet Skriv ut kartan på 
en sida i menyn Arkiv. Programmet skalar då om kartan för att passa på en enda sida enligt skrivarens sid 
inställningar. Se Inställning av papprets och kartans storlek i kapitel 1 för hjälp med 
-skrivarinställningarna.  

Välj kommandot Väljs kommandot 
Skriv ut kartan påSkriv ut kommer 
en sida så ställs kartan att delas  
kartans storlek in upp på flera 
så att den passar papper. 
på papperet.  

 

OBS: Vanligen vill man skriva ut kartor i liggande format i stället för stående, som visas ovan. Se 
Inställning av papprets och kartans storlek i kapitel 1 för information om hur man ställer in detta.  
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Lösenord 
Ett lösenord kan anges för att undvika att nyfikna användare av misstag går in i programmets läge 
Utforma. Lösenordet kommer att krävas när man försöker aktivera läget Utforma endast om 
programmet startats med ett dubbelklick på kartan. Välj Dynamiska kartor > Lösenord. 

OBS:  För att stänga av funktionen för Lösenord, välj Dynamiska kartor > Lösenord. Lämna det nya 
fältet för lösenord tomt, klicka på OK. Klicka på OK igen. 

 

Hälsning 
När programmet startar kan det ge en hälsning. Välj Dynamiska kartor > Hälsning för att skriva in en 
hälsningsfras. 

 

Skriv in din 
hälsning här. 

Läget Utforma är skyddat 
med lösenord endast om 
programmet öppnats i läget 
Använd. 
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Visa menyer eller namnlist 

Som förval, är programmet inställt för att gömma både 
menyraden och namnlisten i läget Använd. Var och en 
av dem kan visas eller gömmas. 

Välj Dynamiska kartor > Visa och välj Menyrad i 
Användarläge eller Kartnamn i Användarläge från 
undermenyn. 

OBS:  Om visningsalternativen för menyrad eller 
namnlist ändras kommer kartan att automatiskt 
anpassas så att den passar in på befintligt 
utrymme på bildskärmen. 
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Spara en kartas funktionslista 

För träningsändamål eller som en sorts papperskopia kan en lista över alla knappars tilldelade funktioner på 
en karta sparas som en textfil och skrivas ut. Varje knapp på en karta är tilldelad ett specifikt nummer som 
används för att organisera funktionslistan. Knapparnas nummer kan visas på bildskärmen och/eller skrivas 
ut för att matcha funktionslistan. 

Visa Knappnummer 

Välj Dynamiska kartor > Visa > Knappnummer. 

Visning av 
knappnummer 
på en karta 

 

Spara Funktionslistan 

Välj Arkiv > Export > Funktionslista. 

En del av textfilen ” Funktionslista”. 

Spara funktions- 
listan som en text-
fil 
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Räkna knappanvändningar 

Välj Dynamiska kartor > Räkna användning för att kontrollera hur många gånger var knapp på kartan 
valts av en brukare. Räkna knapptryck kan vara en hjälp att visa hur en brukare egentligen använder en 
karta. 

OBS:  Räkning av knapptryck sparas först när en funktion för Kartbyte används. Räkning kommer ej att 
ske endast genom att sätta kartan i läget Använd, använda kartan och därefter återgå till läget 
Utforma. 

Sätt på/Stäng av räkning 
av knapptryck.

Visa antalet val av 
knapparna. 

Används för att 
nollställa räkning 
på en eller flera 
kartor.

Antal gånger knapparna 
använts.

 

OBS:  Räknade knapptryckningar nollställs först vid klick på OK. 
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Kapitel 20 
Arbeta med variabler 

Översikt av kapitlet  

Med gruppen Variabler bland knappfunktionerna är det möjligt att skapa knappar som ger olika svar 
beroende på de föregående valen av knappar. Dessa aktiviteter baseras på användandet av 
villkorsprövning med variablerna “om, så, annars”. T.ex. “om” ett villkor uppfylls (en särskild knapp 
väljs), “så” utförs en särskild aktivitet (när en annan knapp väljs), “annars” utförs en annan aktivitet. Med 
dessa villkorade aktiviteter kan man skapa ”smarta” knappar som ger personliga svar, böjer verb och en 
mängd andra passande tillämpningar. 

Följande ämnen täcks av kapitlet: 

•  Introduktion till knappfunktioner med variabler 

•  Ange variabler och värden 

•  Pröva variabler och tilldela svar 

Dessa knappar kopplar 
personens namn till en 
variabel kallad ”person” 

Dessa knappar 
kontrollerar värdet 
för variabeln   
”person” för att 
bestämma vilket 
meddelande som 
skall sägas. 
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Variabler och knappfunktioner 

Fliken Variabler bland knappfunktionerna innehåller aktiviteter som får knappar att ge ett villkorligt svar. 
En lista med de funktioner som kan kopplas till Variabler visas här nedan.  

Exempel på villkorliga 
funktioner för en knapp. 

 

•  Ange Variabel – Anger ett variabelvärde för knappen, t ex. Person = “Mamma.” 

•  Ange Variabel från Meddelanderutan – Anger innehållet i Meddelanderutan till en variabel. 

•  Anpassa Variabel – Anpassar en numerisk variabel med ett visst värde, eller anpassar en sekvens 
(eller ett ord) genom att lägga till ett tecken. 

•  Säg Variabel – Läser upp en variabels värde. 

•  Skriv Variabel – Skickar och skriver en variabels värde i Meddelanderutan. 

•  Om – Utför en villkorlig prövning av en variabel och efterfrågar ett särskilt värde, t ex är Person = 
“Mamma”? Om villkoret stämmer kommer de funktioner som tilldelats efter funktionen Om att 
utföras. 

•  Om Inte – Används tillsammans med funktionen Om. Den här funktionen används för att pröva om 
en variabel har ytterligare värden, t ex om Person INTE = “Mamma,” är då Person = “Pappa”? Om 
detta villkor stämmer, kommer de funktioner som tilldelats efter funktionen Om Inte att utföras. 

•  Annars – Används som ett förvalt alternativ om villkorsprövningarna är falska, t ex. Person ÄR 
INTE = “Mamma” eller “Pappa.” Funktioner tilldelade efter funktionen Annars kommer då att 
utföras. 

•  Avsluta Om – Avslutar en sekvens av funktioner som följer efter Om, Om inte eller Annars. 

•  Variabel till Snabbtextknapp – Sparar en variabels värde på en Snabbtextknapp. 
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Att tilldela variabler och värden 

Att låta en eller flera knappar tilldela en variabel ett värde är det första steget för att skapa en karta med 
villkorade knappsvar. När väl en knapp anger ett värde till en särskild variabel (t ex när användaren väljer 
knappen) kan andra knappar testa variabeln för ett specifikt värde och genomföra aktiviteter utifrån detta. 

1 

Dubbelklicka på den knapp som ska användas 
för att ställa in en viss variabels värde.  

I detta exempel är namnet på den 
samtalspartner som finns avbildad på 
knappen angivet som ett värde. 

2 

Välj funktionen Ange variabel (fliken 
Variabler) till knapparna. 

 

3 

Skriv in namn och ett värde på variabeln. 

I detta exempel är namnet på den person som 
finns avbildad på knappen angivet som 
variabeln “person.” 

Klicka på OK när du är klar. 

 

Välj en knapp som 
skall ange ett värde 
för en variabel 
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Pröva variabler ange funktioner med villkorsprövning 
När man har skapat minst en knapp som anger ett värde till en specifik variabel, kan funktionen Om 
användas för att pröva variabelns värde och villkorligt utföra en aktivitet eller en sekvens av aktiviteter. 
Funktionerna Om inte och Annars kan användas för att pröva en variabels ytterligare värden och 
definiera förvalda aktiviteter när alla test av variabeln Om visat sig vara falska och inte stämma (genom 
villkorsprövning). 
. 

1 

Funktionen “Om”  

Dubbelklicka på den knapp som ska pröva 
variabeln och utföra en villkorad aktivitet.  

I det här exemplet ska variabeln “person” 
prövas för att avgöra om ett specifikt 
meddelande kan läsas upp. 

 

2 

Skriv in ett namn på variabeln som ska 
provas och värdet som ska provas, klicka 
sedan på OK när detta är klart. 

I det här exemplet ska variabeln “person” 
prövas för värdet “mom”. 

OBS:  Jämförelsen mellan variabel/värde 
är inte begränsad till valet “=” . 
Andra alternativ som “inte =” finns 
tillgängliga i droppmenyn. 

 

Denna knapp skall 
säga en specifik fras 
baserad på värdet 
hos variabeln  
”person”. 

3 

Ange den funktion eller de funktioner som 
ska utföras om villkorsprövningen av 
variabeln Om är sann. 

OBS:  Funktioner som följer efter en   
Om-funktion blir automatiskt 
indragna på raden för att synas 
tydligare.  

 

Den önskade funktionen utförs 
endast om ”person” = mom 
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4 

Funktionen “Annars”  

Funktionen Annars används för att ange ett 
förvalt svar när alla villkorsprövningar av 
Om och Om inte är falska.  

Tilldela funktionen Annars (fliken 
Variabler) till knappen, ange sedan den 
förvalda aktivitet eller de aktiviteter som 
ska utföras. 

OBS:  Funktionen Annars måste följa 
efter funktionen Om och kan inte 
användas enskilt. 

 

Funktionen Annars ger ett 
förvalt resultat om alla Om är 
felaktiga.

5 

Funktionen “Om inte”  

Använd funktionen Om inte för att pröva 
en variabel med andra möjliga värden. 

Klicka på den sista funktion som ska 
utföras i sekvensen med villkorade Om och 
lägg sedan till funktionen Om inte (fliken 
Variabler) till knappen.  

Skriv in namnet på den variabel som ska 
provas och nästa värde som ska provas, 
klicka sedan på OK när det hela är klart. 

OBS:  Funktionen Om inte måste följa 
efter en funktion med Om och kan 
inte användas enskilt. 

 

Använd Om inte för att
pröva andra värden. 

6 

Ange och lägg till den funktion eller de 
funktioner som ska utföras om villkors- 
prövningen med Om inte är sann och 
stämmer. 

 

Denna funktion utförs 
om ”person”=dad. 
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7 

Sekvenser med Om och Avsluta om 

Funktionen Avsluta om används för att 
programmet ska känna av att det inte finns 
några fler funktioner associerade med den 
inledande provningen med Om och andra 
relaterade funktioner med Om inte eller 
Annars. Alla dessa funktioner sägs 
tillsammans bilda en sekvens med Om. 

Lägg till funktionen Avsluta om (fliken 
Variabler) efter den sista funktionen i den 
kompletta sekvensen med Om. 

Alla funktioner som inte ingår i en sekvens 
med Om kommer alltid att utföras när 
knappen väljs. 

OBS:  Om man själv inte lägger till 
funktionen Avsluta om innan 
fönstret Knappfunktioner stängs 
kommer programmet att försöka 
göra det ändå .  

 

Använd funktionen Avsluta om 
för att avsluta en Om sekvens. 

Funktioner före eller efter en 
Om sekvens kommer alltid 
att utföras. 

Välj knappen
”mamma” 

8 

Tillämpning av variabler  

I läget Använd, kommer ett val av knappen 
“Mamma” att ange värdet “Mamma” till 
variabeln “person.” Det värdet kommer att 
gälla ända tills en annan person väljs eller 
läget Använd lämnas.  

När någon av knapparna för “samtal” väljs, 
kommer de att läsa upp ett meddelande som 
är specifikt för just den personen (förutsatt 
att det angavs speciellt för den personen).  

Om en knapp inte har någon sekvens med 
Om som prövar variabeln “person” med 
värdet “Mamma” kommer i stället det 
förvalda meddelande som följer efter 
funktionen Annars att läsas upp. 

Dessa knappar 
kommer att säga en 
fras som är specifik 
för mamma. 
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Kapitel 21 
Att skapa kartor för skrift 

 Översikt av kapitlet  
Det finns en mängd egenskaper och knappfunktioner för att skapa kartor som kan fungera som ett 
skrivhjälpmedel eller en talande ordbehandlare.  Ett stort antal kartor för skrift följer med programmet 
men du kan också skapa dina egna. Tillbehör som ordprediktion, förkortningsexpansion och genvägar för 
skrift kan användas för att förbättra både snabbheten och kvalitén på användarens skrift. Man kan även 
enkelt lägga till möjligheten att spara och öppna olika meddelandefiler. Dessa kan innehålla både text 
och/eller symboler. 

Följande ämnen kommer att presenteras. 

• Att tänka på vid skapandet av tangentbord. 

• Lägga till knappar för prediktion 

• Kontroll av knappar för ordprediktion 

• Förkortningsexpansion 

• Knappar för textredigering och markörkontroll 

• Redigering av kartor för meddelandefiler 

• Förbättra tillgängligheten med skanningsverktygen 

• Ordprediktion 

• Ändra inställningar för prediktion 

• Redigera ordlistan för prediktion 

• Genvägar vid skrift 

• Kontrollknappar för meddelandefiler 

• Att tänka på vid skanning 
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Exempel på tangentbord

Knappar för 
ordprediktion.

Knapp för 
förkortnings-
expansion. Meddelanderuta 

Knappar för att 
öppna och spara 
meddelandefiler.

Knapparna har 
funktionen 
Skriv 
meddelande 
för att skriva i 
brevet. 

Knapp som 
läser upp 
meddelande-
rutan. 

Knapp för utskrift 
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Att tänka på vid skapandet av tangentbord 

En stor fördel med att använda programmet som en talande ordbehandlare eller skrivhjälpmedel är att 
man kan skapa en karta som innehåller precis de knappar och tillbehör som användaren behöver. 
Användarens kognitiva och fysiska behov bestämmer hur kartan ska utformas. Alla skrivkartor innehåller 
samma grundkomponenter: en meddelanderuta, bokstäver, funktionsknappar och kontrollknappar för 
meddelanderutan. 

 

Meddelande- 
ruta 

Tangenter för 
inmatning av tecken
på skärmen. Knappar för 

olika funktioner 
på skärmen. Knappar för 

olika funktioner 
på skärmen. 

Meddelanderutan 

Texten i meddelanderutan kan ha den storlek och färg som passar användaren bäst. Det finns även 
inställningar för uppläsning av bokstäver och ord när de skrivs i meddelanderutan, orden kan även bli 
markerade när de läses upp. Se  kapitel 13 - Att använda meddelanderutan med text. 

Utformning av tangenter 

Det finns många olika sätt att utforma layouten på en skrivkarta. Vilken layout som väljs beror 
förmodligen på vilket styrsätt användaren har. Vanligen placeras bokstäverna så att det ska bli så enkelt 
som möjligt att hitta dem och så snabbt som möjligt at komma ått dem. Ovan visas en ABC-layout. Två 
andra exempel på hur bokstäverna kan arrangeras ses här under. 

 

Denna layout baseras på ett 
vanligt QWERTY-tangentbord. Frekvensordning 

är en layout där 
de mest använda 
tangenterna 
placeras först i 
skannings-sekve
nsen. 
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Kontrollknappar för meddelanderutan  

Vanligtvis kommer användaren att behöva funktionsknappar för mellanslag, enter, shift, sudda, rensa, tala 
text och skriv ut. Dessa funktioner, förutom mellanslag, brukar placeras i slutet av ett skanningsvarv 
eftersom de används relativt sällan. 

Ordprediktion 

För många användare kan möjligheten till ordprediktion som ingår i Speaking Dynamically Pro vara en 
fantastisk hjälp för att understödja skrivprocessen. Ordprediktionen letar reda på och visar de mest 
använda orden som börjar på den bokstav eller bokstäver som användaren skriver. Denne kan sedan välja 
önskat ord när det dyker upp i listan av föreslagna ord. Ordprediktion sparar mycket tid och kraft eftersom 
man inte behöver skriva alla bokstäverna i varje ord.  

När en bokstav skrivs föreslår prediktions-
knapparna de mest frekventa orden som 
inleds med den bokstaven. Ett val av en 
prediktionsknapp flyttar ordet till 
meddelanderutan. 

.
 

Prediktionsknapparna i programmet kan placeras och ställas in för att passa användarens styrsätt samt 
visuella och kognitiva behov. Ordprediktionen kan anpassas för att: 

•  lära in och sedan föreslå nya ord som skrivs av användaren. 

•  föreslå fraser som skrivits in manuellt i ordlistan. 

•  läsa upp föreslagna ord för att underlätta för personer med lässvårigheter och synsvaga användare. 

•  vara tillgänglig antingen direkt på skärmen eller via en tangentbordsknapp. 

•  föreslå orden antingen alfabetiskt eller utifrån användningsfrekvens. 

•  använda alternativa ordlistor med ett specifikt ordförråd t.ex. för språkliga övningar. 

Dessa alternativ kommer att presenteras i följande avsnitt. 
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Lägga till prediktionsknappar 

En karta kan innehålla maximalt 100 prediktionsknappar. Endast Tala knapp (fliken Kul saker) och 
funktionerna i fliken Byta karta kan tilldelas en prediktionsknapp. 

1 

På detta exempeltangentbord har ett tomt 
utrymme lämnats i det övre vänstra hörnet. Där 
kan några prediktionsknappar placeras.  

2 

Välj Prediktion i menyn Dynamiska Knappar. 

 

3 

Dra den första knappen till det övre högre hörnet 
på kartan.  

Sträck ut knappen och förstora typsnittet.  

Tips:  Ange funktionen Säg 
dag/datum/tid/Prediktion (under fliken 
Snabba funktioner) till 
prediktions-knappen för att den ska läsa 
upp det föreslagna ordet när det väljs. 

4 

Använd Spridverktyget för att skapa ytterligare  
prediktionsknappar. 

Spara kartan, sätt sedan programmet i läge 
Använd. När man nu skriver bokstäver kommer 
prediktionsknapparna att börja föreslå ord. Klicka 
på en av prediktionsknapparna så skrivs knappens 
ord i meddelanderutan. 

Återgå till läget Utforma när det är klar. 
 

Använd Sprid- 
verktyget för att 
skapa önskat antal 
prediktionsknappar 

 

 199 



  Kapitel 21– Att skapa kartor för skrift  

Ändra inställningar för prediktionen 

Beroende på användarens förmåga kan det bli nödvändigt att anpassa en del inställningar för 
Ordprediktionen. Dessa kan ändras under Dynamiska kartor > Ordprediktion. 

Startar/stoppar  Välj prediktionsmetod. 
Alfabetisk eller efter 
frekvensordning. 

ordprediktionen. 

Låter prediktionen 
lära sig nya ord 
och anpassa sig till 
användaren. 

Konfigurera 
prediktions-knapparna 
för åtkomst via 
tangentbord.

Startar/stoppar 
auditiv prediktion. 

Redigera ord eller 
 lägg till nya ord i 
ordlistan. 

 

Inställningar 

Uppdatera användarfrekvens - Med denna aktiverad kommer frekvensräkningen i  prediktionsordlistan 
att uppdateras så fort ett ord används. Ord med högre frekvens kommer att komma tidigare i 
prediktionsordningen. 

Lär in nya ord - Med denna aktiverad kommer nya ord att läggas till prediktionsordlistan när de skrivs i 
meddelanderutan. Om användaren har svårt att stava rätt bör denna funktion stängas av. Annars kommer 
programmet att lära in många felstavade ord. 

Använd auditiv prediktion – Med denna aktiverad kommer prediktionsknapparna att läsa upp det 
föreslagna ordet om de markeras eller skannas. 
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Att använda knappar för ordprediktion 
Prediktionsknappar kan antingen väljas direkt (välja från bildskärmen) eller genom att använda en 
numerisk tangent på tangentbordet. Som förval är siffrorna 0 till 9 tilldelade att de första tio 
prediktionsknapparna. De numeriska tangenterna kan endast användas till att skriva siffror tills ett ord 
visas i en prediktionsruta. Normalt fungerar detta bra, men om det är svårt för användaren kan man 
antingen tilldela andra tangenter för aktivering av prediktionen, eller stänga av funktionen 
Knapptangenter som kommer att avaktivera möjligheten till tangentbordsval. 

Knapptangenter Till/från 

Knapptangenter är en möjlighet i SDP som gör det möjligt att via en tangent på tangentbordet aktivera 
en knapp på symbolkartan. Att använda tangenterna 0 till 9 för aktivering av prediktionsknappar är ett 
exempel på detta. Man kan definiera till/från knapp som kan aktivera och avaktivera användningen av 
Knapptangenter. Detta kan frigöra tangentbordet från knapptangentsinställningar som kanske 
förhindrar användningen av tangentbordet-t.ex. om man vill skriva siffror istället för att göra val från 
Prediktionsknappar. 

 

Klicka här för att sätta på – stänga av Knapptangenter. 

 
Aktivera /avaktivera 
tangenten som sätter på 
eller stänger av Knapp-
tangenterna. F2 är 
förvald tangent. 
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Tilldela andra tangenter för aktivering av prediktion 

Det går att välja andra tangenter för aktivering av Prediktionsknapparna från tangentbordet. För att göra 
detta, välj Dynamiska kartor > Ordprediktion, klicka sedan på Tangenter för ordprediktion i 
dialogrutan som dyker upp. Klicka i de motsvarande textrutorna för att välja tangenter för aktivering av 
ordprediktionen.  

Avmarkera denna ruta 
för att stänga av val 
från tangentbordet.  

Klicka i en ruta och 
tryck på önskad 
tangent för att ange 
den som ny tangent för 
val av motsvarande 
Prediktionsknapp. 

 

OBS:  Alternativet Knapptangenter måste vara aktiverat för att tangentbordsval av 
prediktionsknappar skall vara möjligt. 
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Redigera ordlistan för prediktion 

Man kan redigera innehållet i ordlistan för prediktion med hjälp av SDP eller ett program för 
ordbehandling. Det rekommenderas att förändringar av ordlistan sker inifrån SDP för att förhindra 
ändringar som kan orsaka problem. Redigering av ordlistan gör det möjligt att: 

• Förinstallera den befintliga eller en ny ordlista med ett specifikt vokabulär. 

• Lägga till ofta använda fraser som önskas som prediktionsförslag. 

• Lägga till nödvändiga ord till ordlistan (t.ex. namn på människor eller platser). 

• Radera felstavade ord som lagts till av misstag när lärfunktionen varit aktiverad. 

• Lägga till ord skrivna med versaler. SDP lär inte in versaler för ord som lärts automatiskt. 

Redigering av ordlistan med hjälp av SDP 

Välj Dynamiska kartor > Ordprediktion för att redigera prediktionsordlistan. 

Klicka här för att 
radera ett ord från  
listan. 

Klicka här för att 
söka efter ordet som 
skall redigeras.

Skriv ordet som 
skall redigeras 
eller läggas till. 

Används för 
att bläddra i 
ordlistan.

Alla ord måste ha 
ett frekvensvärde. 
Inledande värde 
är mellan 1 – 10. 

Klicka här för att 
lägga till ett nytt ord. 

 

--------------------------------------------------------- Eller ------------------------------------------------------------ 

Om det är många ord som skall läggas till och det 
inte är så viktigt att ange rätt frekvens är det enklast 
att aktivera funktionen Lär in nya ord och skriva 
orden som skall läras in i meddelanderutan.  

Skrivs samma ord flera gånger ökas ordets frekvens. 

 

SDP har nu lärt sig ordet ”Hund”
och ordet har fått frekvensen 4. 
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Redigering med hjälp av en Ordbehandlare 

Om många ändringar skall göras i ordlistan går det oftast snabbast och lättast att göra dessa med ett 
program för ordbehandling. Man måste öppna filen SDP Predictions.txt och lägga till de nya orden med 
en metod som visas nedan. 

Metod för inskrivning:

Ord (tab) siffra för 
frekvens (Return).  
Nya ord läggs till i 
slutet av listan. 

 

Användning av en alternativ ordlista 

Vid behov av att arbeta med flera ordlistor kan man göra detta genom att byta ordlistornas namn. SDP 
kommer att använda den ordlista som heter SDP Prediktioner.txt. Man måste byta namn på den 
ursprungliga ordlistan och döpa den nya listan till SDP Prediktioner.txt. 

Om man vill börja arbeta med en ny tom prediktionsordlista, tag bara bort filen SDP Prediktioner.txt. 
SDP kommer att automatiskt skapa en ny tom ordlista. Det enklaste sättet att skapa ett specifikt vokabulär 
för den nya listan är att aktivera funktionen Lär in nya ord och skriva orden som skall läras in i 
meddelanderutan. 
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Förkortningsexpansion 

Med förkortningsexpansion kan användaren snabbt skriva in en fras eller en textmassa i Meddelanderutan 
genom att bara skriva några få bokstäver. Förkortningar är användbart för hela namn, adresser eller andra 
vanliga fraser och text. 

När en förkortning skrivs i meddelanderutan måste användaren trycka på en tangent eller knapp för att 
expandera förkortningen. Man kan välja att expandera en förkortning med en knapp som tilldelats 
funktionen Förkortningsexpansion (fliken Meddelanden), en tangentbordstangent eller med en 
prediktionsknapp.  

Expansionsknapp (används av shannare) 

Expandera förkortningen  
med hjälp av den tilldelade Förkortning Expanderad förkortning.
knappen. 

 

Tangent på tangentbordet (används från tangentbordet) 

Den förvalda expansionstangenten är  
” ´” (accent). Det går att ange en annan.

 

Prediktionsknapp (används vid skanning) 

Man kan även använda knappar för ordprediktion vid förkortningsexpansion. En förkortning måste då 
skrivas i prediktionens ordlista följt av förkortningsexpansionens expansionstecken, t. ex. skriv “mj`” för 
förkortningen “mj”/”Mayer-Johnson”. Bokstaven/knappen för expansionen ( ´ ) anges som i ovanstående  
exempel.  

Förkortningen och expandern , t.ex. ”mj´” kan 
läggas till i prediktionsordlistan. 
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Genvägar vid skrift  

Genvägar vid skrift är en samling av skrivfunktioner som programmet kan utföra automatiskt. Genvägar 
vid skrift omfattar följande funktioner: 

 

• Det första ord som skrivs i meddelanderutan eller efter skiljetecken börjar automatiskt med versal.  

• Ett mellanslag läggs automatiskt till efter ett komma. 

• Två mellanslag läggs till efter en punkt, ett frågetecken eller ett utropstecken. 

• Man kan behöva stänga av Genvägar vid skrift när man arbetar med matematik eller stavning där 
automatisk Shift (versaler) kan orsaka problem. Man kan skapa en knapp och tilldela funktionen 
Genvägar vid skrift, inställning (kategorin Inställningar) som kan aktivera, avaktivera eller sätta 
På/av Genvägar vid skrift. 

206 



 Boardmaker för Windows - Handbok 

Lägga till knappar för textredigering och 
markörkontroll 

I kategorierna Text & Cursor och Meddelandefiler finns mer än 40 olika knappfunktioner som kan 
användas för att skapa knappar som gör det möjligt för användaren att markera och redigera text i en 
meddelanderuta. Med dessa redigeringsknappar kan användare av alternativa styrsätt: 

• Scrolla genom innehållet i en Meddelanderuta. 

 

Exempel på 
Pop-Up karta 
som innehåller 
funktioner för 
redigering. 

• Flytta markören i alla riktningar inom en meddelanderuta. 

• Markera bokstäver, ord, meningar eller stycken. 

• Klippa, kopiera och klistra text. 

Det kan vara en bra idé att placera knappar för redigering på en Pop-up karta istället för att fylla en karta 
för skrivning. Knappfunktioner på en Pop-up karta kan påverka Meddelanderutan på ämnes-(skriv) 
kartan. 
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Kontrollknappar för meddelandefiler 

Innehållet i en meddelanderuta kan sparas till en meddelandefil. Knappfunktioner i kategorin 
Meddelandefiler gör det möjligt att skapa knappar för att öppna och spara meddelandefiler. Två speciella 
kartor, Välj meddelandefil och Spara meddelandefil används för att välja att öppna eller att ange ett 
namn för filen som skall sparas. Alla meddelandefiler sparas i mappen SDP Meddelandefiler som ligger 
i programmets mapp. 

  

Grundläggande funktioner för meddelandefiler 

• Ny meddelandefil –Skapar en tom odöpt meddelandefil. 

• Öppna meddelandefil – Öppnar kartan Välj meddelandefil så att användaren kan välja den fil 
som skall öppnas. Innehållet i den valda filen kommer att ersätta det nuvarande innehållet i 
Meddelanderutan. 

• Spara meddelandefil som – Öppnar kartan Spara meddelandefil som så att användaren kan 
skriva ett namn på meddelandefilen som skall sparas. 

• Spara meddelandefil – Sparar innehållet i meddelanderutan till den aktuella meddelandefilen. Om 
den nuvarande filen saknar namn kommer funktionen att fungera som funktionen Spara 
meddelandefil som.  

Skapa knappar som 
dessa för att kunna 
hantera meddelandefiler. 

Funktion: Funktion: 
Öppna meddelandefil Spara meddelandefil som

Funktion: Funktion:
Spara meddelandefil Ny meddelandefil

Kartan Välj meddelandefil används 
för att öppna en sparad meddelandefil.

Kartan Spara meddelandefil som används 
för att döpa filen som skall sparas. 
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Kapitel 22 
Styrsätt och anpassad skanning  

Översikt av kapitlet  

Programmet kan styras med en rad olika metoder som med en vanlig mus, pekskärm, med en eller flera 
kontakter för skanning m.m. Det finns också en mängd olika inställningar och verktyg som gör det möjligt 
att anpassa hur kartorna skannas för att tillgodose användarens särskilda behov. 

Följande ämnen kommer att behandlas: 

•  Att välja styrsätt 

•  Att ändra tangentbordets trycktid 

•  Förinställd skanningsordning 

•  Att visa skanningsverktygen 

•  Att änvända verktyget Skanna nästa 

•  Alternativ för knappval 

•  Inställningar för manöverkontakter 

•  Att skapa skanningsgrupper 

•  Att avända sekvensverktyget 

•  Att använda verktyget skanningspaus 
 

 

 

En  skanningspaus kan tilldelas
för att stoppa skanningen.

Knappar kan 
grupperas och 
skannas som 
en enhet. Varje knapp har 

ett turnummer i  
skanningssekven
sen. Detta kan 
ändras. 

En ”Scanna 
nästa” kan 
tilldelas för 
att skapa en 
prediktiv 
skanning. 
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Att välja ett styrsätt 

En användare kan i programmet hantera sina kommunikationskartor med nästan vilket alternativt styrsätt 
som helst. Man ställer in styrsättet genom att göra val från en meny med olika alternativ. Varje styrsätt 
kan i en särskild dialogruta anpassas för att möta användarens speciella behov. En kort beskrivning av de 
tillgängliga styrsätten ges nedan. För mer detaljerad information om hur man anpassar kartor för 
alternativa styrsätt, se kapitel 23 – Utforma kartor för alternativa styrsätt. 

Man kan ändra hur en 
användare skall styra 
programmet genom att 
välja ett styrsätt. 

Varje styrsätt har sitt 
eget fönster för sina 
olika inställningarna 

 

Styrsätt 

Direktpekning – Används för direkt val med mus, rullmus, joystick, huvudmus eller pekskärm. 

Direkt tryck - Används med pekskärm, erbjuder alternativa val för beröring, släppa och fördröjning. 

Autoskanning - Innebär enkel skanning för användare med en kontakt. Inställningar kan göras för 
hastighet och styrning med en kontakt eller tangentbordstangent. 

Stegvis skanning - En skanningsmetod för användare som kan stega med en kontakt för att styra 
skanningen och göra sina val med en andra kontakt. 

Omvänd skanning - Skanningsmetod där användaren håller ner en kontakt för att starta och hålla igång 
skanningen. Val av knapp görs genom att släppa kontakten. 

Piltangenter – Skannningsmetod för användare som kan styra skanningen med flera kontakter, tangenter 
eller med ett alternativt tangentbord. 
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Inställningar för val av knapp  
Programmet erbjuder en mängd alternativ som styr hur en knapp kan väljas och när fler efter varandra 
följande tryckningar skall ignoreras eller användas. Dessa alternativ finns under Dynamiska kartor > 
Val av knapp. 

Exempelvis kanske en person med vissa ofrivilliga rörelser trycker snabbt två eller tre gånger på sin 
knapp vid ett försök att aktivera knappen. Skall bara det första trycket räknas kan en av Inställningarna 
för knappval justeras så att programmet ignorerar de extra oavsiktliga knapptryckningarna. 

 

Val av Knapp möjligt under tal 

Endast avancerade användare med god kognitiv förmåga och motoriska färdigheter bör använda detta 
alternativ. Användaren kan göra knappval (eller skanningen kan fortsätta) medan en tidigare vald knapp 
utför sina tilldelade funktioner. 

Nytt tal avbryter pågående 

Detta alternativ är tillgängligt endast om Val av knapp möjligt under tal är markerat. Om en knapp väljs 
medan en annan talar avbryts det pågående meddelandet och det nya meddelandet läses upp. 

Avsluta pågående funktion innan nästa val är möjligt 

Detta är den förvalda inställningen. En användare som är osäker eller har en tendens att göra extra 
oönskade knapptryck bör använda denna funktion. Programmet kommer att ignorera alla knapptryck till 
den pågående knappfunktionen har avslutats. 

Tips:  Om knapparna avslutar sina funktioner för snabbt och gör det möjligt för användaren att göra 
oönskade knappval, lägg till en Paus (finns under fliken Kul saker) i slutet av alla knappars 
funktionslistor. Denna funktion kan ange önskad tid väntar innan användaren kan göra ett nytt 
val. 
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Känn av mustryck efter…… 

Man kan ange önskad tid som en musknapp eller en ersättare för musknappen måste hållas nere innan 
programmet registrerar ett knapptryck. Detta alternativ hjälper till att eliminera snabba oönskade 
knapptryckningar. 

OBS:  Denna möjlighet påverkar endast inmatningar gjorda via musknapp eller likvärdig knapp. För 
tangentbord eller tangentbordsemulerande knappar finns en liknande möjlighet tillgänglig under 
Trycktid tangentbord som beskrivs senare. 

Aktivering/Ignorera dubbeltryck 

Detta alternativ gör det möjligt att kontrollera upprepade tryck (musklick, tangentbordstangenter, 
knappar….)  utförda av en användare. Man kan specificera en ”time out” period efter ett inledande tryck 
under vilken alla extra tryck kommer att ignoreras av programmet. 

Trycktid tangentbord 

Man kan ställa in hur snabbt programmet skall svara på ett tryck på en tangetbordstangent genom att välja 
Dynamiska kartor > Trycktid tangentbord. Genom att ändra inställningar för hur programmet svarar 
på korta eller upprepade tangenttryck kan oönskade val av en ostadig användare elimineras.  Programmet 
använder inställningarna i kontrollpanelen Windows Hjälpmedel för att justera hur programmet svarar 
vid tryck på en tangent eller motsvarande knapp.  

OBS:  Inställningarna i kontrollpanelen Hjälpmedel påverkar inte tangentbordsfunktionen enbart i 
programmet utan även hela Windows och alla andra program påverkas. 

1 

Välj Dynamiska kartor > Trycktid 
tangentbord. 

 

2 

Klicka på Egenskaper för hjälpmedel i 
dialogboxen Tangentbordsrespons. 
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3 

Klicka på Använd Tangentfilter för att aktivera 
funktionen. 

Klicka sedan på knappen Inställningar för 
anpassning av Tangentfilter. 

 

 

4 

Det finns två alternativa Filteralternativ:   

• Ignorera tangentrepetition – Efter ett 
tangenttryck kommer datorn att ignorera alla 
följande tangenttryck under en viss förinställd 
tid. 

• Ignorera snabba tangentryckningar samt 
minska repetitionshastigheten – Specificera 
hur lång tid en tangent måste hållas nertryckt 
innan datorn accepterar tangenttrycket och om 
tangenten hålls nere, ange hur snabbt den 
kommer att repetera. 

Välj det alternativ som passar bäst för situationen. 
Klicka på knappen Inställningar för att ändra 
tidsinställningen för det valda alternativet. 

Tips:  Använd skrivraden ”Prova här” för att 
kontrollera inställningen. 

Fortsätt genom att klicka på OK knappen när 
inställningarna för Trycktid tangentbord är 
avslutade. 
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Ställa in och anpassa kontakter 
Stationära och bärbara datorer är inte utrustade med ingångar för att direkt ansluta en styrkontakt. En 
mellanliggande kontaktdosa (switch interface) krävs för att kunna styra datorn med kontakter. Vanligtvis 
ansluts en sådan mellan datorn och tangentbordet och innehåller en till fem kontaktingångar. De flesta 
kontaktdosor emulerar ett tangentbord, vilket betyder att kontakterna motsvarar tangenter på ett vanligt 
tangentbord. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Koppla in önskad manöverkontakt i ett av uttagen 
på kontaktdosan 

 

2 

Välj lämplig skanningsmetod. 

Autoskanning kommer att användas i detta 
exempel. 

 

En kontaktdosa emulerar ofta 
tangentbordets piltangenter. En dosa 
kan även vara program merbart att 
emulera valfria tangenter. 

En kontaktdosa 
ansluts ofta mellan 
tangentbordet och 
datorn. 
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3 

Välj Aktivera knapp med Tangent, tryck sedan på kontakten. Programmet ska då läsa av tryckningen 
från kontakten och visa den emulerade tangenten i rutan. Klicka på OK när kontakten är inställd och 
fungerar som den ska. 

Programmet är nu inställt för att ta mot tryckningar från önskad kontakt.  

  

Använd tangent 
med ett switch 
interface 

Tryck på knappen 
eller skriv tangenten 
som knappen 
emulerar här 
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Förinställd skanningsordning 
Programmet skannar knapparna på en karta uppifrån och ned, och knappar på samma rad från vänster till 
höger. Detta är kanske inte alltid den bästa skanningsordningen för alla aktiviteter. 

1 

Man kan skapa en valfri karta och välja 
Dynamiska kartor > Styrsätt  > Autoscanning 
för att se hur den förinställda skanningen 
fungerar. 

Dialogrutan Styrsätt autoscanning kommer att 
visas. Klicka på OK. Du kommer att använda din 
mus knapp som kontakt i den här övningen. 

 

 

2 
Ställ programmet i läge Använd och notera kartans förinställda skanningsordning. Den linjära 
skanningsordning följer inte kartans visuella organisation och hjälper då inte användaren att välja 
meddelanden i en logisk ordning. Återgå till läget Utforma när det är klart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2
3

4

18

19 2021 22 23 24

En linjär 
skanningsordning är 
inte det bästa för 
denna karta därför att 
den inte tar hänsyn till 
hur knapparna har 
organiserats. 
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Skapa skanningsgrupper 

En samling av knappar kan grupperas tillsammans för att bli markerade som enskild grupp under 
skanningen. När användaren väljer en skanningsgrupp, kommer skanningen att arbeta sig igenom alla 
knappar som utgör gruppen. Skanningsgrupper låter på vis skanningen följa den visuella eller logiska 
ordningen av aktiviteterna. 

1 

Markera de knappar som ska utgöra en 
skanningsgrupp. 

Välj sedan Skapa Scanningsgrupp i menyn 
Dynamiska knappar. 

Programmet skapar då en knapp som omger 
de markerade knapparna. 

Tips:  En skanningsgrupp är helt enkelt en 
knapp som omger andra knappar. 
Man kan använda Knappverktyget 
för att dra ut en skanningsknapp på 
samma sätt som en vanlig knapp. 

 

En 
skannings-grup
p skall skapas 
runt dessa tre 
knappar. 

2 

Markera skanningsgruppen och ändra 
bakgrundsfärgen till genomskinlig och välj 
med tjockleksverktyget ingen ram. 

OBS:  När gruppen är avmarkerad kommer 
knapparna att synas ovanpå gruppen. 
Mindre knappar framträder alltid 
ovanpå en större knapp som omger 
dem helt. 

Tips:  Att ge skanningsgrupperna olika 
färger kan för somliga användare 
innebära en hjälp att visuellt 
organisera en karta . 

 

Skanningsgruppen 
kommer att vara 
transparent utom 
när den skannas. 

3 

Sätt programmet i läge Använd och notera den nya skanningsordningen. 

Varje skanningsgrupp markeras nu i stället för varje enskild knapp. Väljer man en grupp kommer 
programmet att börja skanna igenom gruppens knappar. Om inget val av knapp görs inom gruppen 
kommer skanningen att avbrytas efter att ha avsökt knapparna tre varv. 

Återgå till läge Utforma när det är klart. 

Tips:  Eftersom en skanningsgrupp är en knapp, går det att tilldela gruppen olika funktioner. Man kan 
t.ex. använda Tala meddelande för att tala när gruppen markeras eller Förhandsvisning Text, 
Förhandsvisning Tal, eller Förhandsvisning, inspelat ljud för extra stöd under skanningen. 
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Visa skanningsverktygen 
Programmet innehåller tre särskilda skanningsverktyg, Sekvensverktyget, Scanna nästa verktyg, och 
verktyget Scanningspaus. Med dessa verktyg kan man fullständigt anpassa skanningssekvensen på 
kartor, både före och efter användaren gör ett knappval. Scanningsverktygen är normalt inte synliga i 
den vanliga verktygsraden utan måste aktiveras för att bli tillgängliga.  

Visa skanningsverktygen 
genom att välja Dynamiska 
kartor > Visa 
>Scanningsverktyg 

Sekvens- 
verktyg 

Verktyget 
Scanna nästa Verktyget 

Scanningspaus
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Att använda sekvensverktyget 

1 

Sekvensverktyget används för att ändra 
skanningsordningen för kartans knappar. 

Välj Sekvensverktyg i verktygspaletten. 

Klicka på någon av knapparna på kartan. 
 

2 

Siffror kommer att visas i mitten av varje 
knapp eller grupp. Det är den förvalda 
skanningsordningen för knapparna och 
grupperna på kartan. 

OBS:  Klickar man på en knapp som ingår i en 
skanningsgrupp visas skannings- 
ordningen enbart för knapparna i den 
gruppen. 

 

3 

Nu skall några knappar tas bort ur skannings- 
sekvensen och knapparnas skanningsordning 
ändras för att strukturera aktiviteten. 

Klicka på samma knapp igen. Notera att den 
nu är markerad som “1” och alla andra knappar 
är markerade med ett “?” 

Frågetecknet “?” indikerar att knappen för 
tillfället inte ingår i skanningssekvensen. 

 

Sekvensverktyg

Den första knappen i skannings-ordningen 
har angetts. Alla andra knappar väntar på 
att blitilldelade sin turordning.  
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4 

Klicka på knapparna i den ordning de ska skannas. Nu är det önskvärt att knapparna och grupperna 
skannas i den logiska följd som användaren ska välja dem i. 

Tips:  Om man råkar ställa in fel skanningsordning dubbelklickar man på Sekvensverktyget för att 
återgå till den förvalda skanningsordningen. 

 

OBS:  Knappar som inte tilldelas en siffra i skanningssekvensen kommer inte att skannas eller vara 
valbara även om man använder direktval som styrsätt. Icke tilldelade knappar kan dock göras 
tillgängliga med alternativet Knapptangenter.  

 

1

2 3 4 5 6

7

8 9 
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Att använda verktyget Scanna nästa 

1 

Verktyget Scanna nästa används för att 
specificera nästa knapp eller grupp som ska 
skannas efter att användaren har valt en viss 
knapp. Detta kallas prediktiv skanning. 

Välj verktyget Scanna nästa från 
verktygsraden. 

 

2 

Rör pekaren över någon av Snabbtext- 
knapparna i gruppen “Huvudrätter,-” klicka 
sedan och håll musknappen nere. Knappen 
som klickas och ytterligare en knapp kommer 
då att markeras. 

Den andra markerade knappen är den som 
därefter kommer att skannas om användaren 
skulle välja den nuvarande knappen. Som 
förval är det den första knappen i skannings- 
sekvensen. 

Verktyget Skanna nästa 

Klicka och håll kvar på 
Nästa knapp 
att skanna. 

 knappen för att visa 
nästa knapp som kommer 
att skannas

3 

För att ändra valet av Scanna nästa drar man 
markören, med musknappen nedtryckt, över 
till den knapp eller den grupp där man vill att 
skanningen ska fortsätta.  

Om man drar markören över en knapp som 
ingår i en skanningsgrupp, kommer 
markeringen att växla mellan knappen och 
gruppen. Släpp upp musknappen när önskad 
knapp markeras. 

Tips:  Den förvalda Scanna nästa 
inställningen för kartan kan återställas 
genom ett dubbelklick på verktyget 
Scanna nästa. 

 

Klicka och drag 
för att ändra 
skannings 
ordningen 
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Att använda verktyget Scanningspaus 

1 

Verktyget Scanningspaus används för att 
tillfälligt stoppa skanningen på en knapp tills 
användaren trycker på sin kontakt. Det finns tre 
olika typer av Skanningspauser som kan väljas för 
en knapp eller grupp. Varje typ av paus används 
för att uppnå något olika syften med skanningen. 

 

Välj verktyget Scanningspaus i verktygspaletten. 

 

 

 

 

Verktyget  
Scanningspaus 

2 

Klicka en gång på valfri knapp. Alla knappar på 
kartan, eller i skanningsgruppen kommer då att 
markeras med grön färg. Den gröna markeringen 
betyder att ingen skanningspaus ännu har 
angivits.   

 

3 

Klicka upprepade gånger på knappen. 
Markeringen ändras då till röd färg och olika 
bokstäver visas i knappens övre vänstra hörn. 
Varje bokstav representerar ett visst slag av 
skanningspaus.   

Fortsätt klicka på knappen tills bokstaven “A” 
visas. Detta pausar skanningen före denna knapp. 

Typer av skanningspauser 

"F" Skanningen pausar på knappen som 
markeras. Ett kontakttryck startar skanningen 
igen på knappen. 

"E" Skanningen pausar på knappen efter att den 
har valts. Den förblir markerad som ett 
visuellt stöd för användaren om vilken knapp 
som just valdes. Ett tryck på kontakten 
återupptar skanningen på nästa knapp i 
skanningssekvensen. 

"A" Skanningen pausar på den knapp som 
markeras. Ett kontakttryck väljer den 
nuvarande knappen och startar om 
skanningen. Skanningen fortsätter på nästa 
knapp i skanningssekvensen. 

Grön markering 
visar att ingen 
skanningspaus 
angivits. 

Röd markering 

Varje bokstav 
indikerar en viss 
sorts 
skannings-paus.
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Kapitel 23 
Utforma kartor för alternativa styrsätt 

Översikt av kapitlet  

En stor uppsättning av styrsätt, inställningar och alternativ finns att välja på för att passa alla behov av anpassning 
som en användare kan ha. Det här kapitlet hjälper till att förklara alla inställningar och alternativ som har att göra 
med styrsätt. Styrsätt och metoder för kartors utformning diskuteras kort fattat för varje typ av alternativt styrsätt 
såsom skanning, pekskärm, och/eller huvudstyrning. 

Följande ämnen kommer att behandlas: 

• Alternativ för styrsättet skanning 

• Utformning av kartor för pekskärm  

• Bildskärmstangentbord  

• Synpunkter på utformning vid nedsatt syn 

• Extra programfunktioner som stöd för 
användartillgänglighet. 

• Speciella möjligheter vid skanning 

• Alternativ för styrsättet pekskärm 

• Arbete av huvudstyrning 

• Knapptangenter  
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Styrsätt vid skanning 

Programmet innehåller fyra olika styrsätt som kan användas vid skanning: Autoscanning, Stegvis scanning, 
Omvänd scanning och Piltangenter. Varje styrsätt kan konfigureras för att passa användarens specifika behov. 
Det behövs en kontakt och/eller en kontaktdosa till dessa styrsätt. Se Skapa skanningsgrupper i kapitel 22 för mer 
information om hur man skapar skanningsgrupper.  

Man kan ändra användarens  Varje styrsätt har sitt 
eget fönster för ändring 
av inställningar. 

styrsätt genom att gå in under
Styrsätt. .

 

Autoscanning 

Detta är den vanligaste metoden för skanning. När den valts kommer knapparna på kartan att markeras i en 
inställd ordning, en knapp i taget. Användaren trycker på en kontakt för att välja knapp. Skannings hastigheten 
och markeringstiden för varje knapp kan anpassas och ställas in utifrån användarens behov. 

Stegvis Scanning 

Stegvis skanning ger användaren möjlighet att mer direkt styra valet av knappar genom att stega fram i önskad 
takt. Användaren stegar framåt genom att trycka på en kontakt. Valet av knapp kan antingen ske automatiskt, 
genom att dröja på knappen en viss tid (dwell) eller genom att använda en andra kontakt. 

Omvänd Scanning 

Denna skanningsmetod kombinerar drag av både stegvis skanning och autoskanning. Skannings-markeringen rör 
sig bara så länge användaren trycker ner sin kontakt. Knappval kan antingen ske automatiskt, genom att släppa 
kontakten och dröja på knappen en inställd tid eller via en andra kontakt. 

Piltangenter 

Denna metod kräver användning av piltangenterna på tangentbordet eller flera kontakter. Användaren kan styra 
skanningens riktning genom att använda olika kontakter eller tangenter för att gå uppåt, nedåt, höger eller vänster. 
Val av knapp kan ske automatiskt, genom att dröja på en knapp en tid (dwell) eller genom att använda en femte 
kontakt eller tangent. När användaren når fram till den sista knappen i en rad eller kolumn, kommer 
skanningsmarkeringen att gå tillbaka och fortsätta på den andra sidan.  
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Speciella möjligheter vid skanning 
Det finns två alternativ för skanning i slutet av undermenyn Styrsätt som erbjuder avancerade möjligheter för 
anpassning av skanning. 

Speciella skanningsalternativ 

Antal varv – Används för att ändra 

förinställt antal varv. 

Extra kontakter – Tilldelar extra 
kontakter speciella skanningsfunktioner. 

 

Antal varv 

Bestämmer antalet varv 
skanningen går igenom  
gruppen innan skanning i 
gruppen avbryts. Kräver ett 

kontakt-tryck för att 
starta skanning efter 
varje gång en karta 
har ändrats eller en 
knapp har valts. 

Bestämmer antalet 
skanningsvarv innan 
skanningen gör paus på 
första knappen. 

 

Extra kontakter 

Om användaren kan hantera 
flera kontakter kan speciella 
kommandon tilldelas extra 
kontakter. 
Ange här vilka  tangentbords- 
tangenter de extra kontakterna 
ska skicka.
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Utformning av kartor för pekskärm 

Kartans utseende 

Här nedan redovisas några förslag att tänka på vid utformning av kartor för pekskärm. 

Stora knappar gör det 
lättare att välja rätt mål. 

Tillräckligt utrymme mellan 
knapparna kan minska 
risken för oavsiktliga val. 

Stora tydliga knappar för 
navigation placerade i 
hörnen är lätta att välja. 

 

• Gör knapparna tillräckligt stora så att användaren kan träffa knappen och hålla stadig kontakt inom 
knappens kanter. 

• En användare med problem att träffa rätt kan ha nytta av ett avstånd mellan knapparna. Detta kan fungera 
som ett skydd mot oavsiktliga knapptryck. 

• Arrangera knapparna på kartan så att de motsvarar alla användarens begränsningar i räckvidd. T.ex. om en 
användare har svårt att röra handen upp/ner bör knapparna placeras i en horisontell rad. 

• Gör de mest frekvent-a knapparna lättast att nå för användaren. 

OBS:  Man kan räkna en knapps användningsfrekvens genom att välja Dynamiska kartor > Räkna 
användning och ställa in alternativen som finns i dialogfönstret som visas. 

• Försök undvika att placera små knappar i kartans hörn. Hörnen på en pekskärm tenderar att bli de minst 
pålitliga när det gäller att registrera en korrekt position för en pekning. 
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Utforma kartor på en pekskärm 

Programmet har flera möjligheter som gör det möjligt att skapa och redigera kartor på en dator med pekskärm 
som inte har ett standardtangentbord eller-mus. 

Användare av pekskärm kan aktivera Skärm 
tangetbordet för användning i läget Utforma. 
 

Lägg till en knapp som denna för att 
kunna sätta programmet i läge 
Utforma.  
Funktion: Läge utforma i kategorin 
Inställningar. 

 

Skärmtangentbord 

Aktivering av alternativet Visa > Använd skärmtangentbord gör det möjligt att skriva text och siffror med ett 
bildskärmstangentbord vid arbete i läget  Utforma. 

Aktiveringsknapp för läget utforma 

Det är ofta svårt att hantera menyraden med ett finger. Därför kan det vara bra att placera en knapp med 
funktionen Läge utforma (kategorin Inställningar) på minst en av användarens kartor. Detta gör det mycket 
lättare att sätta programmet i läget Utforma. Om det inte finns tillgång till en knapp för läget Utforma går det att 
trippelklicka i pekskärmens övre vänstra hörn för att växla till läget Utforma. 

Shiftlås med hjälp av pekverktyget 

När skärmtangentbordet är valt kan man dubbelklicka på Pekverktyget för att aktivera Skiftlås. Denna finess gör 
det möjligt att göra fler markeringar som om man håller ner tangenten Shift på tangentbordet samtidigt som man 
klickar på flera olika objekt. Ytterligare ett dubbelklick på Pekverktyget kommer att stänga av Skiftlåset. 
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Alternativ för styrsättet pekskärm 
När programmet används med pekskärm, använder man ett av styrsätten Direkt tryck eller Direkt pekning. 
Båda styrsätten kan ställas in för att passa användarens särskilda fysiska behov.  

 

Direkttryck  

Detta styrsätt passar en användare som vilar eller drar sin hand över pekskärmen för att göra ett val av knapp.  Val 
av knappen kan göras antingen genom att användaren lyfter handen från skärmen eller automatiskt genom att 
trycka på knappen en angiven tid (dwell). 

Direktpekning 

Denna metod stödjer användare som kan röra vid och sedan ta bort handen från pekskärmen. Knappval kan göras 
antingen genom direkt kontakt med skärmen eller automatiskt genom att dröja på knappen en angiven tid (dwell). 

Växla mellan olika styrsätt 

Om en användare har lätt för att bli uttröttad av direktval på en pekskärm kan man utrusta denne med en knapp 
som ändrar styrsättet (kanske till någon form av skanning). Med knappfunktionen Styrsätt (kategorin 
Inställningar) kan man ställa in och anpassa ett alternativt styrsätt för användaren. Knappen kan även vara till 
hjälp om användaren behöver få tillgång till en mer komplicerad karta, t ex ett skärmtangentbord, som kan vara 
svårt att styra via direktval. 

Pekarens startposition 

Använd den här inställningen för att bestämma pekarens 
position på skärmen vid programstart och efter byte av karta. 
Man kan ange pekarens startposition till en plats på kartorna 
där det inte finns några knappar. På så sätt slipper man 
problemet att en knapp automatiskt markeras eller väljs därför 
att pekaren råkar befinna sig ovanpå den efter ett byte av 
karta. Välj Dynamiska kartor > Styrsätt > Pekarens 
startposition. 
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Bildskärmstangentbord  

Programmet innehåller ett skärmtangentbord som 
gör det möjligt att skriva text på en dator med 
pekskärm men som saknar ett vanligt tangentbord.  

Välj Visa > Använd skärmtangentbord för att 
aktivera detta tillbehör. 

 

  

Arbeta med huvudstyrning 
Utrustningar för huvudstyrning låter användaren styra markören på datorskärmen genom att röra på huvudet. 
Tillbehören fungerar ungefär som en mus eller rullmus förutom att användaren inte är i fysisk kontakt med datorn. 
En tidsinställd fördröjning för val och en särskild knappfunktion finns tillgänglig för att stödja den här typen av 
styrsätt.  

Styrsätt 

Eftersom de här tillbehören motsvarar en vanlig standardmus, bör styrsättet Direktpekning väljas. Vanligen 
används alternativet Aktivera knappen automatiskt efter (fördröjning) med en lämplig fördröjningstid för 
klickfunktionen. Problemet med denna metod är att den alltid är aktiverad, därför måste användaren anstränga sig 
för att hålla markören borta från andra knappar för att undvika oönskade knappval. Knappfunktionen Viloläge 
på/av (fliken Inställningar) löser detta problem. Genom att välja en knapp med den funktionen, kan användaren 
tillfälligt stänga av fördröjningsvalet för alla knappar utom knappen Viloläge. Sedan kan användaren fritt röra 
huvudet till hon/han skall börja kommunicera igen. Val med fördröjning aktiveras igen genom att peka en stund 
på Vilolägesknappen.  
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Lägg till en knapp som denna för att 
Aktivera / Avaktivera automatiskt klick. De flesta användare av huvudstyrning 

använder automatiskt klick som valmetod. Funktion: Viloläge på/av. 
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Synpunkter på utformning av kartor vid nedsatt syn 

Programmet innehåller möjligheter som kan vara användbara för användare med nedsatt syn, Förslagen i denna 
sektion kan användas för alla kartor för att ge extra stöd vid val. 

• Om det behövs större knappar men det ärsvårt att få plats med dessa på kartan, flytta några av knapparna till 
PopUp kartor. Detta kan göra originalkartan överskådligare och tydligare. 

• Aktivera förstoringsfunktionen i dialogfönstret Markera knappar. Funktionen kan väljas under 
Dynamiska kartor >  Markera knappar. Här kan man även ange önskad förstoringsgrad. 

Alternativet Förstora 
kan ge dubbel storlek
på knappen som 
befinner sig  under 
pekaren. 

Alternativet Invertera 
byter symbolens 
färger. Detta fungerar 
bäst med svart/vita 
symboler. 

 

• Vissa användare kan ha lättare att se symboler med vita konturer på svart bakgrund. Försök att använda 
Invertera eller något av de andra markeringsalternativen i dialogfönstret Markera knappar. 

• Användare med svåra synproblem kan även använda auditiv förhandsvisning. Genom att använda auditiv 
förhandsvisning kanske en användare kan styra programmet utan att se skärmen. 
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Knapptangenter 
Genom att använda Knapptangenter kan knappar på kartor väljas med tryck på speciella tangenter på 
tangentbordet. Denna möjlighet kan användas för att ge tillgång till kartan via ett Intellikeys tangentbord. Detta är 
en snabb metod för en skrivande användare att nå knappar som används ofta eller för att ge en assistent den 
tillgång till knappar som behövs för att kunna hjälpa användaren.. 

Valfri knapp på en karta kan tilldelas en Knapptangent. Samma tangent skall inte tilldelas till flera knappar. När 
en tangent tilldelats en knapp kommer den tangenten inte längre utföra sin vanliga funktion när den kartan 
används. T.ex. om tangenten ”k” tilldelas en knapp kan tangenten “k” inte användas för att skriva ett “k” i en 
meddelanderuta på den kartan. En knapp kan användas för att aktivera/stänga av funktionen Knapptangenter.  
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1 
Tilldela en Knapptangent 

Markera den knapp som skall tilldelas en 
Knapptangent. 

 

2 

Välj Dynamiska kartor > Knapptangenter. 

 

Tilldelad 
“F2” 

Tilldelad 
“F3” 

Tilldelad
“F1” 

Tilldelad 
“F5” 

Tilldelad 
“F6” 

Användning av 
Knapptangenter för 
att styra programmet 
via ett Intellikeys 
tangentbord. 

Skickar  
“F1” 

Skickar 
“F2” 

Skickar 
“F3” 

Skickar 
“F4” 

Skickar 
“F5” 

Skickar 
“F6” Tilldelad 

“F4” 

Tangenten ”F1” 
skall användas för 
val av denna 
knapp. 
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3 

Tryck på önskad tangent på tangentbordet. 
Klicka på knappen OK när det är färdigt. 

Tangenten är nu inställd för att välja den 
markerade knappen oavsett användarens 
styrsätt. 

Tryck på önskad tangent

4 

Sätta på / Stänga av Knapptangenter 

Ett annat dialogfönster för Knapptangenter visas om inga knappar på kartan är markerade när  
Dynamiska kartor > Knapptangenter väljs. I detta fall kommer fönstret för inställningar av 
Knapptangenter att visas. 

Aktivera/stäng av 
alternativet 
knapptangenter. 

Vid behov kan den 
förvalda tangenten för 
Knapptangent 
till/från ändras. 

Aktivera/stäng av 
av Använd 
Knapptangent 
till/från. 

Klicka här för att ta 
bort alla tilldelade 
knapptangenter 
från kartan. 
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Extra programfunktioner som stöd för 
användartillgänglighet 

Knappval och tangentbordsrespons 

Användare som är ostadiga eller har lätt för att göra oönskade knappval har nytta av möjligheterna som finns i 
dialogfönstren under Val av knapp och Trycktid tangentbord som kan öppnas från menyn  Dynamiska kartor. 
Dessa alternativa möjligheter kan fininställa programmet för acceptera eller ignorera tryck på tangenter, 
kontakter eller andra typer av inmatningar, allt för att minimera antalet oavsiktliga val. 

Var god läs passande avsnitt i kapitel 22 – Styrsätt och anpassad skanning. 

Användning av auditiv förhandsvisning 

Alla knappar och grupper på en karta kan konfigureras för att erbjuda en auditiv förhandsvisning av deras 
meddelanden eller funktioner. Den auditiva förhandsvisningen kan antingen vara talad (syntetiskt tal) eller 
inspelad. Auditiv förhandsvisning kan vara extremt värdefullt för en användare med nedsatt syn eller som helt 
enkelt behöver talat stöd för att kunna göra de rätta valen. 

De auditiva förhandsvisningarna skall vara så korta som möjligt för att inte fördröja användaren vid skanning av 
knapparna. 

• Om kartor med auditiv förhandsvisning skall användas av en person som inte behöver detta kan man enkelt 
stänga av förhandsljuden genom att ställa in Förhandsljud i Volyminställningar på tyst. Se kapitel 19 – 
Flera användbara programfunktioner. 

• Man kan använda olika talsyntesröster för auditiv förhandsvisning och det slutliga meddelandet. Detta kan 
hjälpa både användaren och en samtalspartner att skilja de två olika meddelandena åt. Se kapitel 19 – Flera 
användbara programfunktioner. 

• Det går även att ställa in lägre volym för den auditiva förhandsvisningen än för det slutliga meddelandet. 
Förhandsvisningen kan även ställas in för att endast höras via en hörsnäcka så att endast användaren hör den. 
Se kapitel 19 Flera användbara programfunktioner. 

Auditiv återkoppling 

Programmet erbjuder auditiv återkoppling vid skanning och aktivering av knappar. Auditiv återkoppling kan ge 
användaren stöd för att kunna följa med vid skanning. Det kan även visa att användaren lyckats vid val av 
knappar. 

• Man kan ändra volymen på ljuden för auditiv återkoppling eller stänga av dem helt om så krävs. Se kapitel 
19 – Flera användbara programfunktioner. 

• Ljuden för auditiv återkoppling kan ändras om så önskas. Döp en ny Wave ljudfil till SDP Button 
Scan.wav eller SDP Button Click.wav, och ersätt originalfilerna som ligger i mappen SDP Externals. Det 
är viktigt att ljuden är mycket korta annars kommer de att sakta ner knappvalsprocessen. 
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Stänga av knappar med sekvensverktyget 

Man kan använda Sekvensverktyget för att utesluta vissa knappar ur en skanningssekvens. Detta gör dem även 
oväljbara vid direktpekning. Det är alltså möjligt att skräddarsy en aktivitet genom att göra endast vissa specifika 
ämnes-eller vokabulärknappar valbara för användaren. Man kan även använda denna möjlighet för att begränsa 
vilka kartor som ska vara tillgängliga under lektionstid genom att utesluta vissa knappar ur skanningssekvensen 
på huvudkartan. 

Starta program 

Man kan starta andra program eller öppna filer från programmet genom att länka ett program eller en fil till en 
knapp. Man kan skapa en startknapp genom att använda funktionen Starta program (kategorin Kul saker) och 
välja den aktuella genvägen. 

OBS:  Man måste först skapa en genväg till programmet eller filen och placera den i mappen SDP Externals. Se  
kapitel 19 – Flera användbara programfunktioner. 

 

Flytta programmets 
genväg till mappen 
SDP Externals. 

Bokmärken 

Användare kan sätta bokmärken på sidor de senare vill återvända till. Val av en knapp som tilldelats funktionen 
Sätt bokmärke (kategorin Byt karta ) placerar bokmärket på den aktuella sidan. Val av en knapp tilldelad 
funktionen Åter till bokmärke (Kategorin Byt karta) öppnar den bokmärkta sidan igen. Det finns bara ett 
bokmärke så var gång man placerar ett bokmärke på en ny sida kommer man att förlora länken till den tidigare 
märkta kartan. 

Volyminställningar 

Med dessa inställningar som finns i menyn Dynamiska kartor hanteras volymen för Normalt ljud (talade och 
inspelade meddelanden), Förhandsljud (auditivt stöd), Ljud vid knapptryck (aktivering), och Ljud vid 
scanning av knappar (rörelser). Det finns även kontroller för hur olika ljud skall spelas upp, via datorns 
högtalare, via en hörsnäcka eller via externa förstärkta högtalare som kopplats till datorns högtalarutgång.  

Om man vill spela upp förhandsljud genom en hörsnäcka eller kuddhögtalare så att endast användaren kan höra 
dessa skall detta fönster användas även för dessa inställningar. Vilken Uppdelning av ljud som skall användas 
beror delvis på vilken typ av dator som används. Se kapitel 19 – Flera användbara programfunktioner. 
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Ställa in SDP för flera användare av samma dator 

Om man använder SDP på en dator men har flera olika användare skall normalt varje användare ha en egen mapp 
med sina egna kartor. I användarnas mappar kan man skapa en anpassad preferensfil, en mapp för 
meddelandefiler och en mapp för ordlistan på så bevaras användarens personliga inställningar.  

Startas programmet med dubbelklick på en av användarens kartor eller en genväg till en karta kommer 
programmet att använda preferenser och ordlistor placerade i den aktuella användarens mapp. 

Att skapa en personlig SDP preferensfil för en användare: 

Gör en kopia av filen PrefsSDP.prf som normalt finns i mappen Mina dokument. (Om filen inte kan hittas där, 
sök efter mappen Mina kartor som används av SDP och PrefsSDP kommer att sparas på samma plats.) Denna 
fil innehåller alla användarens specifika programinställningar. Klistra in kopian av filen PrefsSDP i brukarens 
mapp med kartor. 

Att skapa en personlig mapp för SDP Meddelandefiler för en användare: 

Gör en kopia av mappen SDP Meddelandefiler som normalt hittas i Program/Boardmaker med (with) SD Pro. 
Alla dokument som sparas av användaren sparas i denna mapp. Klistra in kopian av mappen SDP 
Meddelandefiler i användarens mapp med kartor. 

OBS:  Man måste starta SDP genom att dubbelklicka på en av kartorna i användarens mapp för att programmet 
skall använda filen PrefsSDP eller mappen SDP Meddelandefiler som finns i användarens mapp. När 
programmet startat kommer alla ändringar av inställningar eller ordlistor som görs i SDP att sparas till 
filerna i den aktuella användarens mapp. 
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Appendix A  
Kortkommandon 

De flesta kortkommandon och tangenter som är listade nedan visas även i programmets olika menyer bredvid 
respektive kommando. 
 
Ritfönstret 
Ctrl + D  Växla till läget Utforma 
  eller ESC 
Ctrl + U  Växla till läget Använda 
Ctrl + N Ny karta 
Ctrl + O Öppna en befintlig karta 
Ctrl + S Spara aktuell karta 
Ctrl + P Skriv ut aktuell karta 
Ctrl + Q Avsluta programmet 
Ctrl + Z Ångra (återställer senaste 
 redigering) 
Ctrl + A Markera alla 
Ctrl + X Klipp ut markering 
Ctrl + C Kopiera markering 
Ctrl + V Klistra in från urklipp 
Ctrl + G Skapa en skanningsgrupp med  
 de markerade knapparna 
Ctrl + R Visa linjaler 
Delete Radera markering 
Ctrl + 1 Visa aktuell storlek 
Ctrl + 2 Visa halv storlek 
Ctrl + 3 Visa anpassad storlek 
Ctrl + 4 Visa dubbel storlek 
Ctrl + B Öppna Symbolsökaren 
Ctrl + F1 Välj pekverktyget 
Ctrl + F2 Välj spridverktyget 
Ctrl + F3 Välj knappverktyget 
Ctrl + F4 Välj linjeverktyget 
Ctrl + F5 Välj textverktyget 
Ctrl + F7 Välj friformsverktyget 

Ctrl +  Öppna nästa karta 

Ctrl +  Öppna föregående karta 
Ctrl + F6 Visa nästa öppnade karta 
 
Med text markerad 
Ctrl + “+” Större teckenstorlek 
Ctrl + “-” Mindre teckenstorlek 
Tab Markera all text 
 

Med Symboleringstext markerad 
Ctrl + “+” Öka symbolens storlek 
Ctrl + “-” Minska symbolens storlek 
 
Symbolsökaren 
Ctrl + T Visa miniatyrkarta 
Ctrl + L Välj kategorier 

 Nästa symbol i sökningen 

 Förra symbol i sökningen 
Ctrl + H Ändra rad 1 till “Dold 

Ctrl + 1 Ändra rad 1 till “English” 
Ctrl + (2 - 9) Ändra rad 1 till motsvarande  
 språk (7 = Svenska) 
Ctrl + Skift +   Kopiera markerad symbol som  
  Ctrl + C bitmap istället för som metafil 
 
Klistra in bilder 
Ctrl +  Storlek för en 2,5 x 2,5 cm knapp 
  klistra in  
Skift +  Använd ursprunglig upplösning 
  klistra in  
Alt +  Dold etikett 
  klistra in  
 
Skyffla knappar 
Ctrl + Skyffla Gör att alla knappar byter plats 
 
Skifta knappar 
Alt + drag Byter plats på valda knappar 
 
Friform knappverktyg 
Ctrl + klick Markera ett hörn för en polygon 
Skift + välj Gör en friformspolygon till en  
 standardpolygon med hjälp av  
 hörnverktyget 
 
Symbolera 
Alt + skriva Texten omsymboleras inte 
Esc Öppna dialogrutan,  
 Kandidater för symbolering 
Alt + “_” Infoga ett understreck istället  
 för ett falskt mellanslag 
“_” Infoga ett mellanslag utan  
 att skapa ett nytt ordsymbolpar 
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Storleksändring av knappar 
Ctrl + dragpil Storleksändra innehållet 
Skift + dragpil Bibehåll proportioner 
Ctrl + Alt + Storleksändra innehållet 
  dragpil (utom texten) 
 
Val med pekverktyget 
Skift + klick Markera knappen  
 (inga objekt valda) 
Skift + klick Markera/avmarkera flera   
 (markerade) objekt/knappar 
Skift + klick Markera alla staplade  
 objekt (staplat objekt valt) 
Ctrl + drag Markera och flytta knapp i ett steg 
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Appendix B  
Knappfunktioner 

Knappfunktionerna presenteras ordnade efter funktionskategori.  

Grunder 
Tala meddelande 
Skriv meddelande 
Spela inspelat meddelande 
Byt karta 
Byt karta bakåt  
Förhandsvisning, text 
Förhandsvisning, tal 
Förhandsvisning, inspelat ljud 
Rensa Meddelanderutan 
Bildknapp 

Meddelanden 
Skriv meddelande 
Säg meddelande 
Tala markering 
Radera 
Radera senaste meddelande 
Rensa Meddelanderutan 
Markera allt 
Klipp ut 
Kopiera 
Klistra in 
Skriv ut meddelande 
Nästa stor bokstav 
Caps Lock på 
Caps Lock av 
Bildknapp 
Tal till bild 
Ljud till bild 
Förkortningsexpansion 

Meddelandefiler 
Ny meddelandefil 
Öppna meddelandefil 
Spara meddelandefil 
Spara meddelandefil som 
Radera meddelandefil 
OK 
Avbryt 

Byta karta 
Byt karta 
Byt karta framåt 
Byt karta bakåt 
Åter senaste kartan 
Sätt bokmärke 
Åter till bokmärke 
Gå till PopUp-karta 

Text & Cursor 
Flytta uppåt 
Flytta nedåt 
Scrolla upp 
Scrolla ned 
Flytta markör teckenvis vä. 
Flytta markör ordvis vä. 
Flytta markör meningsvis vä. 
Flytta markör styckevis vä. 
Flytta markör till början 
Flytta markör teckenvis hö. 
Flytta markör ordvis hö. 
Flytta markör meningsvis hö. 
Flytta markör styckevis hö. 
Flytta markör till slutet 
Markera allt 
Markera ett tecken vä. 
Markera ett ord vä. 
Markera en mening vä. 
Markera ett stycke vä. 
Markera början från vä. 
Markera ett tecken hö. 
Markera ett ord hö. 
Markera en mening hö. 
Markera ett stycke hö. 
Markera början från hö. 
Avmarkera ett tecken vä. 
Avmarkera ett ord vä. 
Avmarkera en mening vä. 
Avmarkera ett stycke vä. 
Avmarkera ett tecken hö. 
Avmarkera ett ord hö. 
Avmarkera en mening hö. 
Avmarkera ett stycke hö. 
 

Inställningar 
Höj normal volym 
Sänk normal volym 
Öka volym förhandsvisning 
Sänk volym förhandsvisning 
Använd hög volym 
Använd låg volym 
Styrsätt 
Läge Utforma 
Viloläge på/av 
Ordprediktion på/av 
Genvägar vid skrift, inst. 
Nollställ stoppur 
Använd röst 1 
Använd röst 2 
Använd röst 3 
Använd röst 4 
Avsluta 
Stäng av 

Variabler 
Tala meddelande 
Skriv meddelande 
Spela inspelat meddelande 
Ange variabel 
Tilldela variabel från skärmen
Anpassa variabel 
Säg variabel 
Skriv variabel 
Om 
Om inte 
Annars 
Avsluta om 
Variabel till Snabbtextknapp 
Kommentar 

Snabba Funktioner 
Snabbtextknapp 
Tala snabbtextknapp 
Meddelande till snabbtext 
Snabb text till meddelanderuta
Variabel till snabbtext 
Snabbbild 
Kopiera till snabbbild 
Snabb inspelning 
Ange Snabb inspelning 
Snabb dag 
Snabbt datum 
Snabb tid 
Säg dag/datum/tid/prediktion 
Skriv dag/datum/tid 

Kul saker 
Starta program 
Spela video 
Slumpvist val 
Avsluta slumpvist val 
Paus i tal 
Avbryt tal 
Ange knappbild 
Ange knappetikett 
Ange knappegenskaper 
Paus (fördröjning) 
Aktivera ett macro 
Läs fil 
Nästa meddelandefil 
Föregående meddelandefil 
Namn på meddelandefil 
Läs upp fil 
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Appendix C 
Exportera och importera kartor 

Om en eller flera kartor skall föras över från en dator till en annan har det tidigare inte funnits något enkelt och 
smidigt sätt att göra detta på.  

Nu kan enskilda kartor eller hela mappar med kartor paketeras till en komprimerad fil som enkelt kan föras över 
till den andra datorn. Väl överfört måste paketet importeras innan det kan användas. 

 

1 

Exportera ett paket med kartor 

Från menyn Arkiv, välj Export… Välj 
antingen alternativet Enskilda kartor till ett 
paket eller Mapp med kartor till ett paket.  
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2 

Beroende på vilket alternativ som valts för export, välj nu den eller de enskilda kartor eller den mapp 
med kartor som ska paketeras. 

 Klicka på knappen Öppna eller knappen Ok när valen är gjorda.  

 

Tips:  Flera kartor kan väljas genom att hålla ned Control (Ctrl) tangenten vid klick på de kartor 
som väljs. 

OBS:  Alla filer för multimedia (ljud, video) som är kopplade till de valda kartorna kommer 
automatiskt att inkluderas i paketet. 

Välj en mapp 
Välj enskilda med kartor 
Kartor till ett 
paket
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3 

Välj den plats där filen skall sparas och ange 
ett namn för paketet. Som standard lägger 
Boardmaker filen i mappen Mina Kartor.  

Klicka på knappen Spara. 

Paketet med kartor kan nu skickas med e-post, 
överföras med en minnessticka, skickas via 
nätverket, arkiveras som backup etc.  

 

 

4 

Importera ett paket med kartor 

En komprimerad kartfil måste importeras i 
programmet innan kartorna går att använda. 

Från menyn Arkiv, välj Paket kartor från 
undermenyn Import. 

OBS:  Kartpaket kan endast importeras från 
version 6 eller högre. 

 

5 

Välj filen med kartpaketet och klicka på 
knappen Öppna.  

OBS:  Kartpaketens filer har 
filändelsen .zbp. 

 

Välj plats och 
namn för  
kartpaketet 

Den komprimerade
filen har .zbp som 
filändelse
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6 

Välj plats där filerna/mappen ska sparas. 
Standardplatsen för Boardmaker är i mappen 
Mina Kartor, men andra platser kan lätt 
väljas. 

Klicka på knappen OK när platsen är vald. 

Välj Öppna från menyn Arkiv för att öppna 
det importerade paketet.  

OBS:  Vid försök att importera en karta 
eller mapp som har samma namn 
som en existerande, ställs frågan 
om den befintliga kartan eller 
mappen skall skrivas över. 
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Appendix D 
Exportera kartor till version 5.3 

På grund av de nya funktionerna i version 6 har filformatet för sparade kartor ändrats. Även om detta medför att 
kartor från version 6 inte är kompatibla med version 5 av Boardmaker, finns det möjlighet att dela kartor skapade 
i version 6 med användare av version 5.3. Om en karta från version 6 skall öppnas med version 5.3 måste den först 
exporteras via den exportfunktion som finns under Export i menyn Arkiv. 

OBS:   Boardmaker version 6 kan direkt öppna kartor från version 5 utan användning av import/export 
funktionen. Som standard försöker Boardmaker, när det är möjligt, att spara kartorna i 5.3 format för att 
behålla bakåtkompabilitet. 

  

1 

Vid val av Export under menyn Arkiv finns 
möjlighet att välja export av en individuell karta eller 
en mapp med kartor. 

Alternativet Nuvarande karta till en version 5.3 
karta… kommer endast att exportera den karta som 
för tillfället är öppen och aktiv.  

Tips:  Om kartan som skall exporteras inte är 
sparad, kommer en uppmaning att ge 
kartan ett namn och välja var den skall 
sparas. 

Med alternativet Mapp med kartor till version 5.3 
mapp kan man välja en mapp med kartor för export. 
Boardmaker skapar en mapp med samma namn som 
den valda mappen men med tillägget “5.3” 

Tips:  Den nya mappen kommer att placeras i den 
mapp som den valda mappen ligger i. 
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2 

Kartan eller mappen med kartor kan sedan föras över till en dator med version 5.3 av Boardmaker  och 
kan där öppnas direkt med funktionen Öppna en sparad karta eller Add-on. 

 

Varning:  Om kartan som skall exporteras innehåller funktioner som inte stöds i version 5 kommer 
exportfunktionen att varna för detta. Väljs fortsatt export kommer funktionerna att 
antingen rensas ut eller ersättas med bästa alternativ. 

 
 

Boardmakerfunktioner som inte stöds i version 5.3: 

• Streckade linjer 

• Symboleringsknappar 

• Friformsknappar (ersätts med rektanglar) 

• Förankring av bakgrundsbild 
 

SDP funktioner som inte stöds i version 5.3: 

• Flyttbara knappar 

• Öppna kartfunktioner 

• Makron 

• Avancerade variabler (inbakade, numeriska, system) 

• Avancerade villkorsuttryck 

• Nästlade, ej valbara, dolda knappar och knappnamn  
 

Knappfunktioner som inte stöds i version 5.3: 

• Öppna föregående karta 

• Öppna nästa karta 

• Snabbinspelning 

• Ange knappetikett 

• Ange knappegenskaper 

• Nollställ timern  

• Snabbinmatning 

• Snabbbild 

• Justera variabel 

• Ange knappbild 

• Läs med markering 

• Aktivering av makro 
 

En friforms 
knapp 
konverteras
till en 

Symboleringsknappar
konverteras till 
standardknappar med
 flera symboler 

rektangulär
standard 
knapp 

Standard Boardmaker 
karta innan export 

Karta efter export och
autokorrigeringar 

En streckad kantlinje 
konverteras till en solid
 linje 



  Appendix E - Skapa en mall 

Appendix E 
Skapa en mall 

De tomma mallar som medföljer Boardmaker är skrivskyddade för att förhindra att de skrivs över av misstag. 
Alla kartor som skapas kan sparas som skrivskyddade mallar om så önskas. 
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1 

Alla mallar sparas i mappen Mallar som finns i 
mappen Boardmaker with SD Pro  (normalt 
installerad i C:\Program). 

Tips:  För att enkelt sortera sina mallar kan 
man skapa egna undermappar i 
mappen Mallar. 

 

Program

Boardmaker with SD Pro

Mallar

2 

Efter att ha skapat en karta som skall sparas som 
mall, välj Spara som mall från menyn Arkiv. 

 

3 

Dialogfönstret Spara karta som mall öppnas. 
Man kan spara kartan i mappen Mallar eller 
skapa en egen undermapp. Efter val av var 
mallen skall sparas, ange ett namn för den.  

Klicka på knappen Spara, mallen kommer nu 
att sparas och markeras som skrivskyddad. 

När en mall öppnas kommer den visas som en 
namnlös karta. Detta tvingar användaren att 
ange ett nytt namn för kartan varje gång den 
ändras och sparas och mallen bevaras 
oförändrad.  

 

Alternativet Spara 
som mall placerar 
automatiskt kartan 
i mappen Mallar 

Ange ett namn för mallen
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Appendix F  
Öppna en karta när datorn startar 

En dator kan ställas in så att den vid start automatiskt öppnar en specifik karta, ofta en menykarta. Detta är mycket 
användbart, speciellt för en dator som i första hand är avsedd för en användares kommunikation. 

1 

 
Öppna kartan som programmet skall öppna när det 
startas. Välj Dynamiska kartor > Karta vid start. 

 

2 

Klicka på knappen Använd nuvarande karta, klicka 
sedan på knappen  OK. Nästa gång programmet 
startas kommer det att automatiskt öppna den angivna 
kartan i läge Använd. 

OBS:  Man kan även när som helst byta eller ta bort en 
startkarta med hjälp av ovanstående steg.  

3 

Gå till skrivbordet och högerklicka på programmets genväg, håll kvar höger musknapp nedtryckt. Drag 
genvägen till Start > Alla program > Autostart och placera genvägen i Autostarts undermeny, släpp 
sedan den högra musknappen. Välj därefter Kopiera hit från menyn som visas. 

 

4 Datorn är nu inställd för att automatiskt starta programmet och öppna den valda kartan med 
programmet i läge Använd. 
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Appendix G  
Avancerade tips för snabbare arbete 

Följande tips är tänkta att hjälpa erfarna användare att spara tid vid utformning av nya kartor.  

Sprida redan programmerade knappar 

Om man skall skapa många knappar som alla utför samma funktioner och endast skiljer sig till utseendet kan det 
gå fortare att först skapa en knapp och tilldela den de önskade funktionerna och därefter använda Spridverktyget 
för att skapa ett rutmönster med kopior av knappen. Allt som nu behöver göras är att redigera knapparnas 
utseende eftersom de nödvändiga funktionerna redan är tilldelade alla spridda knappar. Se kapitel 15, Skapa en 
karta Med Mallar för ”Använd knapptext,” för genomgång av de grundläggande stegen för denna metod att skapa 
kartor. 

Modifiera en befintlig karta och spara den med ett nytt namn 

Om man är nöjd med en kartas utseende och sätt att fungera kan man skapa en kopia av kartan och anpassa dess 
innehåll för att möta speciella krav. För att snabbt göra en kopia av kartan, använd kommandot Spara som i 
menyn Arkiv för att spara en kopia av kartan under ett nytt namn. Man kan därefter fritt ändra den omdöpta 
kartans innehåll utan att förändra originalkartan. 

Kopiera och klistra knappar mellan kartor 

I programmet är det möjligt att öppna och visa flera kartor samtidigt. Detta gör det mycket enkelt att kopiera 
färdiga redan programmerade knappar från en karta och klistra in dem på andra kartor. 

Tips:  Om man vill använda en befintlig karta för en ny användare, men vill minska antalet ämnesval på 
huvudkartan, kan man klippa ut onödiga knappar och klistra in dem på en ny tillfällig karta där de kan 
sparas för framtida behov. Ämnesknapparna kan sedan kopieras från ”lagringskartan” och åter klistras in 
på huvudkartan när användaren lärt sig hantera ett större vokabulär. 

Högerklick 

Vid högerklick på en knapp, en symbol, en meddelanderuta, en förhandsvisningsruta eller på bakgrunden 
kommer en extra meny för redigering av det valda objektet att visas. 

Användning av pekverktyget  

Pekverktyget kan användas för att klicka och dra ut en markeringsruta till önskad storlek på önskad plats. När 
sedan en symbol placeras i rutan storleksanpassas symbolen automatiskt så att den fyller ut markeringsrutan. 

OBS:  Denna finess fungerar bäst när man arbetar med endast en symbol och inte med en symbol och 
symbolnamn. Använd tangenten tab och radera texten i fältet för Alternativa Symbolnamn eller ställ in 
Rad 1 Språk på Dold. 
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Appendix H  
Programspråk 

Menyer, meddelanden, dialogfönster, filer och mappar i programmet kan visas på många olika språk. 
Programmet hämtar all sin text från speciella språkresursfiler. Man kan ställa in programmet för användning av 
någon av de tillgängliga språkfilerna, detta gör att programmets alla texter kommer att visas på önskat språk. 

1 

OBS:  Vid användning av Windows NT, 2000, XP, och Vista måste man ha Administratörsrättigheter 
för att ändra programmets språk. Kontakta den datoransvarige för hjälp med detta. 

Välj Val av Språk från menyn Arkiv. Nedanstående dialogruta kommer då att visas. 

Klicka på rullgardinsmenyn för att visa de för närvarande tillgängliga språken. Markera det språk som 
skall användas. 

OBS:  Fler språk kan bli tillgängliga i framtiden. Kontakta RehabCenter AB eller Mayer-Johnson, 
Inc. för ytterligare information om tillgängliga språk. 

Klicka här för att visa en 
lista med tillgängliga 
språk. Markera ett val. 

Klicka här för att 
programmet skall starta 
med det nya språket. 

2 

Klicka på knappen Godkänn byte av språk. Programmet är nu inställt för att använda det valda språket 
nästa gång det startas. 

Avsluta och starta om programmet för att tillämpa bytet av språk. 

OBS:  Eftersom bytet av programspråk även döper om vissa använda filer och mappar 
rekommenderas det starkt att programmet avslutas och startas om omedelbart efter byte av 
språk. 
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