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Vejledning til dansk sidesæt i Core First
Det danske sidesæt til Core First består af forskellige værktøjer, der kan bruges fra værktøjslinjen. Værktøjerne omfatter Core,
hurtigord, emner, tastatur og dashboard.

Kerneord

Kerneord er ord, der bruges meget hyppigt i de fleste sætninger. Ordene er valgt på grundlag af resultater fra sprogforskning
og efter gennemgang af eksperter. Kerneordene kan kombineres med ordene i ordlisterne til at danne sætninger ord for ord.

Kerneordene organiseres og farvekodes efter del af tale fra venstre mod højre: Spørgsmål (blå) stedord (gule), udsagnsord
(grønne) og små ord (orange). Der er links til flere ordlister nederst i hver gruppe og i de lyserøde knapper til højre.

Alle knapper til udsagnsord på siden Kerneord linker til separate sider, hvor brugeren kan vælge en tid til udsagnsordet: nutid,
datid eller førnutid. Når der er valgt tid til udsagnsordet, vender Snap automatik tilbage til siden med kerneord.

Knapperne til udsagnsord er ikke linket til siderne med tider til udsagnsordet på gitterstørrelserne 3x3 og mindre, fordi der er et
begrænset antal knapper og for at forenkle valgene for en bruger på dette niveau.

Ordlister

Ordlister er lister med enkeltord, der er organiseret efter kategori. De kan findes via siden med kerneord ved at bruge knappen

Ordlister. Brug dem alene, i kombination med kerneord eller sammen til at danne vendinger/sætninger.
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Knappen Små ord (findes på gitterstørrelserne 4x4 og højere) giver adgang til flere ord, der kan bruges til at danne
vendinger og sætninger, der lyder mere naturlige.

Ordforrådet i de fleste ordlister er sorteret alfabetisk. Nogle få ordlister er grupperet efter funktion.

Der findes i alt 35 ordlister i Core First. Ordlisten Personlig er tom, og brugeren kan hurtigt tilføje ord, der er vigtige for
vedkommende.

Hurtigord

Hurtigord er små ord og vendinger, der kan holde en samtale i gang, skabe opmærksomhed eller bruges til at lave en
kommentar. Ofte anvendte meddelelser, der fokuserer på personlige behov, hilsner, social, følelser, spørgsmål og reparationer
følger også med.

Tastatur

Der findes flere tastaturvalgmuligheder i Core First. De omfatter:

● Matchning af gitterstørrelse – Gitterlayoutet matcher resten af sidesættet. Bogstaverne er i alfabetisk rækkefølge.
● QWERTY – Gitterlayout på 8x10. Bogstaverne er arrangeret efter QWERTY-format.
● ABC – Gitterlayout på 8x10. Bogstaverne er i alfabetisk rækkefølge.

De fleste tastatursider (gitterstørrelsen 4x4 og derover) indeholder også ordprædiktion.

Hvis du vil skifte tastatur, skal du navigere til Redigér > Sidesæt > Foretrukne sider > Tastaturside, og derefter vælge den
ønskede tastaturside.
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Emner

Emner er forudprogrammerede meddelelser, der er organiseret efter specifikke situationer. Siderne giver hurtig adgang til
almindelige meddelelser i en kendt sammenhæng.

Der findes 15 automatisk udfyldte og 6 tomme emner i Core First. Emnerne er valgt til at håndtere behovene hos personer i
forskellige aldersgrupper, der er i forskellige omgivelser og har forskellige behov. Brugeren skal kun bruge emner, der er nyttige
for vedkommende.

Emnerne indeholder meddelelser, der er organiseret efter kommunikationens indhold. Det er startende fra øverste række:
spørgsmål (blå), anmodninger og generelle kommentarer (orange), positive kommentarer (grønne) og negative kommentarer
(røde). Tomme knapper (violette) kan bruges til brugerens egne meddelelser.

På alle emnesider er der en knap til emneord (specifikke ord om emnet) og en knap til adfærdsstøtter
(visuelle støtter der hjælper med til at kontrollere problematisk adfærd).

Dashboard

På dashboardet er der kontrolknapper til lydstyrke og sider til fjernbetjening, der bruges sammen med infrarøde enheder (kun til
understøttet hardware).
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