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Core First norsk sidesett-guide
Core First norsk sidesett består av flere ulike verktøy som du får tilgang til via Verktøylinjen. Disse verktøyene inkluderer Kjerne,
Hurtigkommunikasjon, Emner, Tastatur, og Kontrollpanel.

Kjerne

Kjernevokabular er høyfrekvens-ord som brukes i de fleste setninger. Disse ordene ble valgt ut basert på bevis fra
språkforskning og ved gjennomgang av eksperter. Kjernevokabularet kan kombineres med ord fra Ordlistene for å formulere
setninger ord for ord.

Kjernevokabularet er organisert og fargekodet etter del av tale, fra venstre til høyre: Spørsmål (blå), Pronomen (gule), Verb
(grønne), Små ord (oransje). Koblinger til ytterligere ordlister er tilgjengelig på bunnen av hver gruppe i de rosa knappene til
høyre.

Mange av ordene bøyes automatisk, f.eks. verbtider og pronomenformer vil automatisk endres til den riktige formen idet du
skriver setningen din. Sammentrekninger vil også formes automatisk der det er passende.

Ordformer-knappen nede til høyre (tilgjengelig i 5X5-visning og høyere) gir tilgang til ytterligere tider og former for
pronomen, verb, adjektiver og substantiver.

Ordlister

Ordlister er lister med individuelle ord, organisert etter kategori. Du får tilgang til dem via Kjerne-siden gjennom
Ordlister-knappen. Bruk dem for seg selv, i kombinasjon med kjernevokabular, eller med hverandre for å lage fraser/setninger.
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Ordformer-knappen (tilgjengelig i rutenettstørrelser på 5x5 og høyere) kan brukes for å endre verbtid, gjøre ord om til
flertall, etc.

Noen kategorier har også en Relaterte lister-knapp, som tar deg til ytterligere underkategorier med ord. Det er også

knapper som gjør at du kan bytte mellom entall/flertall og bestemt/ubestemt form, som vises på mange
ordlister fra og med rutenettstørrelsen på 5x5.

De fleste ordlister har vokabularet listet opp alfabetisk. Noen få ordlister er gruppert etter funksjon.

Det er over 240 ordlister inkludert i Core First.

Hurtigkommunikasjon

Hurtigkommunikasjon er små ord som kan holde samtaler i gang, be om oppmerksomhet, eller kommentere. De inkluderer også
ofte brukte beskjeder som fokuserer på Personlige behov, Hilsener, Sosialt, Følelser, Spørsmål og Reparasjoner.

Tastatur

Et utvalg av tastaturvalg er inkludert i Core First. Disse inkluderer:

● Rutenett-matchende - utformingen på rutenettet vil matche resten av sidesettet. Bokstaver er i alfabetisk rekkefølge.
● QWERTY - rutenettutforming på 8x10, i standard QWERTY-oppstilling.
● ABC - rutenettutforming på 8x10, med bokstaver i alfabetisk rekkefølge.

De fleste tastatursider inneholder også ordprediksjon.

For å endre tastaturet ditt, gå til Rediger>Sidesett>Foretrukne sider>Tastaturside, og velg deretter den tastatursiden du
ønsker å bruke.
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Emner

Emner er forhåndsprogrammerte meldinger, organisert etter spesifikke situasjoner. Disse gir rask tilgang til vanlige meldinger
innenfor kjente omgivelser.

Det er 79 ferdig utfylte, og 6 tomme emner inkludert i Core First. De inkluderte emnene ble valgt ut for å kunne møte behovene
for individer i ulike aldersgrupper, i ulike omgivelser og med flere ulike behov. Det er meningen at brukerne kun bruker de
Emnene som er nyttige for dem.

Emner inneholder meldinger organisert etter kommunikativ hensikt. Fra den øverste raden, er de: spørsmål (blå), anmodninger
og generelle kommentarer (oransje), positive kommentarer (grønne), negative kommentarer (røde). Tomme knapper (lilla) er
ment for å fylle inn med personlig tilpassede meldinger.

Hver emneside har også en Emneord-knapp (spesifikke ord relatert til det emnet) og en Adferdsstøtte-
knapp (visuell støtte for hjelp med problematisk adferd).

Kontrollpanel

Kontrollpanelet inneholder volumkontroller og fjernkontroll-sider for styring av infrarøde enheter (kun for støttet maskinvare).
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