Vägledning för Core Firsts svenska siduppsättning

Core Firsts svenska siduppsättning består av en mängd olika verktyg som kan nås från verktygsfältet. Dessa verktyg inkluderar
Basord, Snabbfraser, Ämnen, Tangentbord och Instrumentpanel.

Basord
Basord är högfrekventa ord som används i de flesta meningarna. Dessa ord har valts baserat på bevis från språkforskning och
genom granskning av experter. Basord kan kombineras med de från ordlistorna för att formulera meningar ord för ord.

Basorden är ordnade och färgkodade efter del i tal, från vänster till höger. Frågor (blå), pronomen (gula), verb (gröna), småord
(orange). Länkar till fler ordlistor finns längst ner i varje grupp och via de rosa knapparna till höger.
Många ord böjs automatiskt. Verbtempus eller pronomenformer ändras exempelvis till korrekt format när du skriver en mening.
Kontradiktioner kommer också att skapas automatiskt när så är lämpligt.
Knappen
Ordformer nederst till höger (tillgänglig i layouter på 5x5 och högre) ger åtkomst till ytterligare tempus och
former för pronomen, verb, adjektiv och substantiv.

Ordlistor är listor med individuella ord organiserade efter kategori. Du kommer åt dem via basordssidan med hjälp av knappen

Ordlistor. Använd dem på egen hand, i kombination med basord eller med varandra för att bilda fraser/
meningar.
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Kategorier

Knappen
plural, osv.

Ordformer (tillgängliga i rutnätsstorlekar 5x5 eller högre) kan användas för att ändra tempus, göra ord till

Vissa kategorier har också knappen
knappar för att växla mellan
början från rutnätsstorlek 5x5.

Relaterade listor som tar dig till fler underkategorier för ord. Det finns också
singular/plural och

bestämd/obestämd form som visas i många ordlistor med

De flesta ordlistor har sina ordförråd listade alfabetiskt. Ett litet antal ordlistor är grupperade efter funktion.
Det finns fler än 240 ordlistor inkluderade i Core First.

Snabbfraser
Snabbfraser är småord för att hålla igång konversationer, begära uppmärksamhet eller kommentera. De inkluderar också ofta
använda meddelanden som fokuserar på personliga behov, hälsningar, sociala fraser, känslor, frågor och reparationer.

Flera olika tangentbordsalternativ finns tillgängliga i Core First. Dessa inkluderar:
●
●
●

Rutnätsmatchning - rutnätslayouter matchar resten av siduppsättningen. Bokstäverna är i alfabetisk ordning.
QWERTY - rutnätslayout på 8x10 med standardordningen QWERTY.
ABC - rutnätslayout på 8x10 med bokstäverna i alfabetisk ordning.

De flesta tangentbordssidor inkluderar också ordprediktion.
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Tangentbord

För att byta tangentbord, gå till Redigera>Siduppsättning>Önskade sidor>Tangentbordssida och välj sedan den
tangentbordssida du vill använda.

Ämnen
Ämnen är förprogrammerade meddelanden arrangerade efter specifika situationer. De ger snabbåtkomst till vanliga
meddelanden i välbekanta sammanhang.
Det finns 79 förifyllda och 6 tomma ämnen inkluderade i Core First. De ämnen som inkluderats valdes för att ta upp behoven
hos personer i olika åldrar, varierande miljöer och med olika behov. Användaren är tänkt att endast använda de ämnen som är
användbara för dem.

Ämnen innehåller meddelanden som organiseras efter kommunikativ avsikt. Från den övre raden är de: frågor (blå), förfrågningar
och allmänna kommentarer (orange), positiva kommentarer (gröna), negativa kommentarer (röda). Tomma knappar (lila) är
avsedda att fyllas i med anpassade meddelanden.
På varje ämnessida finns också knappen
Ämnesord (specifika ord relaterade till ämnet) och
Beteendestödknappar (visuella stöd till hjälp för att hantera problematiska beteenden).

Instrumentpanel
Instrumentpanelen innehåller volymkontroller och fjärrkontrollsidor för att styra infraröda enheter (endast för hårdvara med stöd
för detta).
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