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Dessa är dina utbildningskort för Snap Core First. De hjälper 
dig att börja integrera din enhet i ditt dagliga liv, och 
presenterar dig för grundläggande redigering.
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QR-koder

Androidanvändare
Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare 
från Google Play-butiken. Sök 

“QR-skanner” eller “QR-läsare” för att hitta 
alternativ.

Windowsanvändare
Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare 
från Microsoft Store. Sök “QR-skanner” eller 

“QR-läsare” för att hitta alternativ.

iOS-användare
Har du iOS 11, kan du öppna din 
telefonkamera och peka den mot 
QR-koden. Tryck på meddelandet som 
visas.

Om du inte har uppdaterat till iOS 11, kan 
du hämta hem en app för QR-kodskanner. 
Det finns flera gratisappar i App Store.

Vi använder oss av QR-koder så att du kan få snabb åtkomst till 
information. T.ex. videor utan att behöva ange webbadresser. 
Skanna QR-koden med hjälp av kameran på din smarta telefon för 
att visa den länkade informationen.
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Vanliga frågor och svar
Kommer alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) hindra en person från 
att prata?
Nej. Faktum är att det finns ett decennium av forskning 
som visar att AKK inte hindrar en person från att använda 
och utveckla naturligt tal.

Är AKK användbart för en person som har 
ett visst tal?
Ja. AKK kan hjälpa en person med talsvårigheter att nå sin 
fulla potential att kommunicera självständigt med både 
bekanta och nya kommunikationspartners.

Finns det någon lösning om en individ har 
fysiska funktionsnedsättningar och inte 
kan peka på en kommunikationsenhet?
Ja. Det finns många olika sätt att göra val på en AKK-
enhet. Detta kallas ofta manövermetod eller styrsätt. 
Personer som inte kan röra kommunikationsenheten, 
kan använda ögonstyrning, huvudpekare, mus eller 
switchkontakt och skanning som deras manövermetod för 
pekning.

Kan en person vara för ung eller ha för 
nedsatt förmåga för att använda AKK?
Nej. En person kan aldrig vara för ung eller ha för nedsatt 
förmåga för att förbättra sin kommunikation.

AKK påverkar språkutveckling, kognition (tänkande) och 
läs- och skrivförmågor positivt samt ökar delaktigheten i 
lek, utbildning och sociala situationer.

Skanna koden 
för att se ett 

videoklipp om 
manövermetoder 

på högteknologiska 
enheter.

Skanna koden för 
mer vanliga frågor 

och svar.
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Enhetsvård
Våra enheter är byggda annorlunda än vanliga bärbara datorer eller 
surfplattor.

De är byggda för att hålla, med en snabb Solid State-hårddisk som är stöttålig, samt 
IP54-klassning för bevisad damm- och fukttålighet. Lägg därtill att skärmen Gorilla 
Glass™ är skadetåligt.

Ta gärna med dig din enhet vart du än går,  
och lita på dess hållbarhet.

Använda enheten i duggregn?

Inga problem! Din enhet är utformad för att motstå vattenstänk. Se till att skydden till 
uttagen är på plats när du är ute och går, det ger dig tid att komma från regnet.

Använda din enhet vid middagen?

Inga problem. Torka rent skärmen med en fuktig trasa om så skulle 
behövas.

Sprejprodukter som 
kan dränka in enheten 
ska inte användas. 

Rengöring:

 ■ Innan rengöring, ska du stänga av 
enheten och dra ut alla kablar.

 ■ Antibakteriella våtservetter kan 
användas.

 ■ Torka endast av de yttre ytorna och låt 
den torka naturligt.

Skötsel av kabel:

 ■ När du laddar enheten ska du hålla den 
nära eluttaget för att undvika att dra i 
kablarna och kontakterna.

 ■ Strömkabeln ska inte vara lindad, 
tvinnad eller lindad runt något.

Skötsel av din enhet är viktigt och enkelt att göra.



Ställa in Snap Core First

De minsta rutnätsstorlekarna, 1x1 till 2x3, är inte avsedda att vara långsiktiga. 
Initialt är de helt enkelt tidiga kommunikationssidor när användaren behöver hjälp 
att navigera mellan sidorna.

Faktum är att användaren snabbt bör uppgradera till en rutnätsstorlek (minst 3x3) 
som gör att de kan utforska navigering. Du kan alltid ge dem stöd om så skulle 
behövas. Detta låter dig också modellera/förebilda rätt navigering och pekprata 
med ett större ordförråd för att användaren ska lära sig.

Hjälpfulla tips när rutnätsstorlek ska väljas

1 Öppna Snap Core First.

Guiden för användarinstallation slås 
på när du öppnar Snap Core First för 
första gången.

Logga in på myTobiiDynavox nu eller 
senare.

Ange personens namn som kommer att 
använda Snap Core First.

Välj en röst.

Välj en rutnätsstorlek som användaren 
enkelt kan komma åt samtidigt som de 
tillhandahåller ett stort antal knappar 
för ordförråd.

2
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Ordlista för Snap Core First

Ämnen
En sorts situationskartor med 
förprogrammerade fraser lämpliga att 
använda i specifika situationer och miljöer. 
Varje Ämne är pragmatiskt organiserad 
för att tillgodose olika kommunikativa 
funktioner.

Verktygsfält
Verktygsfältet är där alla 
kommunikationsverktyg finns. Hitta verktyg 
som Basord, Ämnen, och Snabbord 
härifrån.

Snabbord
Ord och fraser som används i vardagliga 
miljöer för att samtala och upprätthålla 
konversationer, påkalla uppmärksamhet 
eller kommentera.

Basord
En liten uppsättning ofta förekommande 
och flexibla ord som kan kombineras för att 
skapa unika meddelanden.

Kategorier och ämnesord
Kategorisidor med ord organiserade 
efter kategorier (t.ex. mat, husdjur och så 
vidare). Ämnesorden är relaterade till det 
specifika ämnet och har knappar med 
länkar till relevanta kategorisidor.
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Ordlista för Snap Core First

Beteendestöd (finns i varje ämne)

Först... Sen
Visa en individ vad som händer först och 
vad som kommer att hända efter.

Sociala berättelser (Skript)
Berättelser som beskriver en situation och 
bekräftar hur en person kan känna sig och 
hantera det på ett positivt sätt. 

Visuell Timer
Visar hur mycket tid som återstår i en 
aktivitet.

Minischeman
Visar ordningen av en liten sekvens 
aktiviteter eller händelser.

Panel
Panelen innehåller 
enhetskontroller, 
som volym och 
fjärrkontroller. Du 
kan komma åt den 
från verktygsfältet.

Redigeringsverktyg
Gör ändringar i 
innehållet eller 
inställningarna.
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Använda AKK
Användande av alternativ och kompletterande kommunikation 
(AKK) innebär att stödja individernas möjligheter att engagera sig 
och delta i vardagliga aktiviteter. Det första steget till framgångsrik 
implementering är att vara en bra kommunikationspartner.

Kommunikationspartnerfärdigheter är tekniker som du kan 
använda för att hjälpa kommunikatören att bli mer effektiv.

Skanna koden för 
att titta på ett 

videoklipp om att 
skapa en positiv 

kommunikationsmiljö.

Uppmärksamma 
möjligheter
Identifiera tidpunkter 
under dagen då en individ 
kan lära sig och öva på 
kommunikationsfärdigheter. 
T.ex. hjälp dem att använda 
Snap Core Först för att 
kommunicera deras val  
av mellanmål eller film att  
titta på.

Skapa en positiv 
kommunikationsmiljö
Välj dessa attityder och strategier som uppmuntrar 
kommunikation.

 ■ Anta kompetens 
“Jag vet att du kan göra 
detta.”

 ■ Fokusera på användning, 
inte på att testa. Istället 
för att säga “Ta fram 
boken.” Säg “Det är lästid. 
Vilken bok ska vi läsa?” 

 ■ Svara på alla 
kommunikationsformer. 
Användaren: Ler mot dig. 
Kommunikationspartner: 

“Men hej på dig!”

 ■ Vänta 
Kommunikationspartnern 
räknar till fem innan den 
ger stöd med att hitta ord.
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Använda AKK

Skanna denna kod 
för att titta på ett 

videoklipp som 
visar modellering.

Skanna koden för att 
titta på ett videoklipp 

om att hålla utkik 
efter framsteg.

Håll utkik efter framsteg
Att hålla utkik efter framsteg är mer än att individen 
kommunicerar som du förväntar dig, när det förväntas 
och hur du förväntar dig det.

Framsteg kan inkludera:

 ■ Ökad uppmärksamhet för 
interaktion

 ■ Initiering till 
kommunikation

 ■ Användning av större 
ordförråd

 ■ Längre interaktioner

 ■ Större glädje av 
interaktioner

 ■ Ökat oberoende i 
kommunikation

Modellering
Att modellera eller förbilda har visat sig vara det bästa 
sättet att lära människor att kommunicera med AKK. 
Modellering innebär du pekpratar och använder enheten 
när du pratar och interagerar med personen.

 ■ Modellering handlar om 
att visa individen hur man 
kommunicerar.

 ■ Kräver ingen imitation.

 ■ Modellera nyckelord 
istället för varje ord du 
säger. 

 ■ Modellera när du letar 
efter ord.

 ■ Det är OK att göra fel. 
De ger dig chansen 
att modellera hur du 
korrigerar misstaget.

 ■ Modellering är varken att 
testa eller förhöra.
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Låt oss komma igång!

Grattis!  Låt oss komma igång och diskutera hur du ska använda 
Snap Core First i din vardag.

Vi har skapat fyra aktiviteter för att komma igång. Välj aktiviteter 
som är motiverande och kan förbli engagerande och intressanta. 
Upprepa gärna dessa aktiviteter - repetition stöder inlärning.

Undvik att göra vanliga nybörjarmisstag!

 ■ Du behöver inte skapa något från början. Vi har byggt 
en ram och ett innehåll. Bekanta dig med vad som 
finns i Snap Core First och anpassa det sedan för 
användaren.

 ■ Utsätt inte användaren eller dig själv för alltför för hård 
press. Att göra allt perfekt början är inte realistiskt. Det 
är okej att göra misstag. Använd de tips som vi gav 
på kort #4 - “Använda AKK” för att ge möjligheter för 
individen att engagera sig och vara delaktig. 

För mer detaljerade 
mål och lektionsplaner, 

granska kort #11 - 
Pathways för  
Core First och  

Basordsinlärning. 
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Utbildningar:

Nummer till teknisk support:

www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar

+46 8 522 950 20 (välj 1 för support)

Viktig information:
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Anteckningar:



 ■ Om det finns en mening som återkommer i berättelsen och du har en tom knapp 
på sidan kan du programmera meningen på knappen.

 ■ Tryck på knappen (modellera) närhelst du läser den återkommande meningen.

 ■ Meddelanden som “Vänd blad” och “Läser den igen” är redan programmerade i 
din enhet.

 ■ Kommentera allt som barnet tittar på och/eller pekar på i omgivningen. När du är 
klar, ska du berömma hur bra de kommunicerade med dig.

 ■ Granska boken igen med fokus på bilderna. Lägg märke till orden i enheten som 
matchar bilderna och modellera genom att pekprata med dem.

Presentera boken och 
visa omslaget. Diskutera 
vad boken kommer att 
handla om.

Läs varje sida och 
pausa i slutet för att 
ge möjligheter till 
kommunikation. 

Aktivitet
Läsa en bok.

När du läser, ska 
du pausa för att 
kommentera och ställa 
frågor (t.ex. Vad tycker 
du hittills? Är den läskig? 
Jag tror att pojken var 
rädd.).

När du har läst färdigt 
boken, ställ inga frågor, 
be dem istället att 
berätta hur de kände 
sig eller vad de tyckte 
om berättelsen.

Gör såhär

Förberedelse
Välj Ämnen i verktygsfältet. Lokalisera 
ämnet Läser och granska ordförrådet 
innan du påbörjar aktiviteten.

Material
Snap Core First 
Ämne: Läser

En favoritbok

En bekväm plats

Hjälpfulla tips

1

2

3

4
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 ■ Undersök knappen Ämnesord och relaterade länkar för ett större ordförråd.

 ■ Meddelanden som “Min tur”, “Spela igen,” och “Jag gillar inte det här spelet” är 
redan programmerade i din enhet.

 ■ Låt användaren hålla reda på allas tur (min tur, din tur) genom att peka på de 
lämpliga knapparna.

Presentera spelet och 
gå igenom reglerna om 
du inte har spelat det 
tidigare.

Börja spela spelet 
och pekprata med 
ordförrådet i Spel.

Ta pauser för att 
kommentera hur  
spelet går.

När spelet har avslutats, 
ta tid och kommentera 
hur det gick.

Aktivitet
Spela ett spel

Gör såhär

Spelidéer
Finns i sjön, UNO, Bingo, memory

Förberedelse
Välj Ämnen i verktygsfältet. Lokalisera 
ämnet Spel och granska ordförrådet innan 
du påbörjar aktiviteten.

Material
Snap Core First  
Ämne: Spel

Ett favoritbrädspel eller 
kortspel

Snacks (valfritt)

Hjälpfulla tips

1

2

3

4
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 ■ Använd redigeringsknappen för att lägga till ditt favoritlag i knappen som 
säger “Favoritlag [ ]”.

 ■ Meddelanden som “Är det någon match idag?,” “Jag älskar det här laget,” och 
“De är urdåliga” finns redan programmerade i din enhet.

 ■ Om du har en tom knapp, kan du programmera ett hurrarop eller en rolig 
hejaramsa.

Presentera idrottshän-
delsen du tittar på och 
prata om vilka lag som 
spelar.

Visa hur du navigerar 
och pekpratar för att 
göra roliga kommenta-
rer under spelets gång.

När aktiviteten är över, 
ska du berömma alla 
framgångsrika  
kommunikationsförsök 
(t.ex. “Jag gillade verk-
ligen hur du pekade på 
bollen för att visa mig 
att du gillade det.”). 

Material
Snap Core First  
Ämne: Idrott

Gå eller titta på en 
idrottshändelse

Snacks (Valfritt)

Hjälpfulla tips

1

2

3

Gör såhär

Aktiviteter
Titta på sport

7

Förberedelse
Välj Ämnen i verktygsfältet. Lokalisera 
ämnet för Idrott och granska ordförrådet 
innan du påbörjar aktiviteten.



 ■ Meddelanden som “Kan vi äta ute?”, “Jag älskar det här stället” och “Jag ser 
inget som jag vill ha” är redan programmerade i din enhet.

 ■ Uppmuntra alla vid bordet att vara involverade, inklusive servicepersonalen.

Diskutera om ni ska gå 
till en restaurang.

Du kan börja modellera 
ordförråd och pekprata 
innan du ens har tagit 
dig till restaurangen. Till 
exempel, välj knappen 

“Vi går ut och äter 
middag.”

När du befinner 
dig i restaurangen, 
modellera med enheten 
under hela måltiden.

När måltiden är 
avslutad, beröm alla 
framgångsrika försök 
till kommunikation. 
(t.ex. “När du tryckte på 

“mera” visste jag att du 
ville ha bröd!”).

Material
Snap Core First  
Ämne: Restaurang

En favoritrestaurang

Smaskens mat

Hjälpfulla tips

1 3

2

4

Gör såhär

Aktiviteter
Besöka en restaurang

7

Förberedelse
Välj Ämnen i verktygsfältet. Lokalisera 
ämnet för Restaurang och granska 
ordförrådet innan du påbörjar aktiviteten.



Välj sökverktyget.

Markera textrutan och ange det ordet som du vill hitta.

I listan med alternativ, välj det önskade resultatet.

Följ den markerade sökvägen för att hitta ditt ord eller 
din fras.

Skanna koden för 
mer information om 

sökfunktionen.

Söka efter ett ord

8

1

2

3

4



Ändra rutnätsstorleken
Vi rekommenderar att man prioriterar användarens 
förmåga att navigera och välja knappar. Att fyskiskt 
kunna manövrera och navigera i kommunikationsenheten 
kräver övning. Börja med en mindre rutnätsstorlek. När 
användaren har vant sig vid att använda enheten, kan 
de kanske utöka till en större rutnätsstorlek. Att ändra 
rutnätsstorleken är enkelt och siduppsättningen Core 
First är utformad för att hålla ordförrådets placering 
konsekvent över olika rutnätsstorlekar.

Skanna koden 
för att se ett kort 

videoklipp om 
hur du ändrar 

rutnätsstorleken.

1

2

3

4

5

Välj knappen Redigera.

Välj fliken Siduppsättning.

Välj Rutnätsstorlek.

Välj från de optimerade rutnätsstorlekarna.

Välj Klar.
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Skanna koden 
för att få mer 

information om 
hur man redigerar 

knappar.

Redigera en knapp
1

2

9

3

4

5

6

7

8

Gå till sidan med den knappen som du vill redigera.

Välj Redigera.

När det är slutfört, väljer du Klar.

Redigeringspanelen dyker upp längst ner på skärmen. 
Notera att “Knapp” redan är markerad.

Markera knappen som du vill redigera.

Så här ändrar du symbolen på knappen:

Ska du ändra texten som visas på knappen, anger du det i etikettfältet. Du ändrar 
meddelandet som är infogat eller talat när knappen är vald genom att ange text i 
fältet Meddelande.

Välj Stil för att ändra knappens färg, kanter eller layout.

Redigera Åtgärder för att ändra vad som händer när knappen är vald.

Välj knappen Kamera för att 
lägga till ett foto.

Markera Sökknappen för att 
hitta en symbol.
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Välj knappen Förhandsgranska längst 
ner i redigeringspanelen som stöd för 
att förhandsgranska dina ändringar i 
Stöd.

När det är slutfört, väljer du Klar.

Välj åtgärden (Minischema, Visuell timer, 
Först sedan, eller Skript).

Välj ikonen med pennan i valfri rad för 
att göra ändringar.

Redigera Stöd
1 Leta upp en Stödsida under ett Ämne, 

som innehåller kognitivt stöd som kan 
redigeras.

2 Välj Redigera.

3 Markera knappen för det stöd som ska 
redigeras.

4

5

6

7
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Dela och spara dina sidor:
Synkronisering

För mer information 
om synkronisering och 
myTobiiDynavox.com, 

ska du skanna  
denna kod:

(På engelska)

Synkronisering låter dig:

 ■ Använda samma version av en siduppsättning på flera enheter

 ■ Dela siduppsättningen med andra

 ■ Redigera på distans

 ■ Spara din siduppsättning i molnet med ett enda klick

Det här är 
din knapp för 

synkronisering. 
Den hittas uppe 
till höger i Snap 

Core First.

Till skillnad från att kopiera, är synkroniserade sidor kopplade till varandra via en aktuell 
version i molnet.

När du väljer Synkronisering, skickar du ändringar som du har gjort i molnet och får 
ändringar som andra har gjort.

När alla anslutna enheter har synkroniserats, har de alla samma version av 
siduppsättningen!
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Dela och spara dina sidor:
Spara i en fil

10

Synkronisera eller 
spara till en fil?

Din Snap-användare och sidor kan säkerhetskopieras till en fil. 
Dessa filer kan lagras och delas på myTobiiDynavox.com, eller så 
kan du spara dem lokalt på din enhet eller USB. 

Spara i en fil

Spara till en fil är bättre för att dela med 
personer som vill göra egna ändringar, 
separerat från dig, och när du bara vill 
spara eller dela ett par sidor, och inte en 
hel siduppsättning.

Spara till en fil är bra för tillfällen när du 
inte har en uppkoppling till nätet. Skapa 
en säkerhetskopia för dig själv eller lägg 
filen på en USB-enhet för att dela med 
någon annan.

Spara till en fil är det enda sättet att 
backa upp en användare, inklusive alla 
deras inställningar.

Synkronisering

Synkronisering är mest användbar när 
användaren har flera enheter. Kanske 
har de en kommunikationsenhet i skolan 
och en annan hemma. Synkronisera 
siduppsättningen mellan de två enheterna 
för att säkerställa konsekvent användning.

Synkronisering kan också användas 
för att redigera på distans, utan att 
störa användaren. Till exempel, kan 
användaren fortsätta använda sin 
kommunikationsenhet under tiden som du 
redigerar siduppsättningen på din dator. 
Synkronisera på datorn och sedan på 
kommunikationsenheten för att överföra 
ändringarna.

Synkronisering kan också användas som 
en bekväm metod för säkerhetskopiering 
för en enda enhet. Varje gång du 
synkroniserar, skapar du en säkerhetskopia 
till molnet.



Skanna koden för 
mer information 
om Pathways för 

Core First:

Pathways för Core First
Pathways för Core First är en KOSTNADSFRI hjälpapp som erbjuder 
expertis om hur man engagerar användare av Snap Core First.

 ■ Ställa in Core First

 ■ Anpassa Core First 
genom att lära dig att 
redigera

 ■ Testa programmet med 
roliga aktiviteter

 ■ Utveckla 
kommunikations-
färdigheter

 ■ Utveckla funktionella 
färdigheter

Pathways tar dig steg för steg genom färdigheterna 
som hjälper dig att maximera fördelarna av att 
använda AKK-kommunikation med Snap Core First.

 ■ Utveckla sociala 
färdigheter

 ■ Uppmuntra positivt 
beteende

 ■ Identifiera 
kommunikationsmål med 
hjälp av vår Målöversikt

 ■ Lär dig de bästa tipsen för 
att uppmuntra utveckling

 ■ Identifiera framsteg
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För utskriftsbara 
versioner av alla 

lektioner och 
böcker, ska denna 

kod skannas.

Basordslektioner
Vad är Basordslektioner?

Ett webb-baserat kommunikationsprogram som stöder 
utvecklingen inom språk, kommunikation, och läs-och 
skrivkunnighet.

Den lär ut betydelsen, användningen och placeringen av basord i 
AKK-systemet.

Hur får jag det?
Det finns två sätt att komma åt Basordslektionerna

I Pathways för appen Core First:

 ■ Välj Bygga förmågor.

 ■ Välj Lära ut basordförråd.
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myTobiiDynavox.com

När du registrerar dig för myTobiiDynavox 
kan du göra följande:

 ■ Säkerhetskopiera ditt system på ett säkert 
sätt

 ■ Hämta hem verktyg och resurser helt gratis

 ■ Granska gratis lektionsplaner för Core First

 ■ Läs mer om tillgängliga uppdateringar 

 ■ Få åtkomst till teknisk support och vanliga 
frågor och svar

 ■ Dela siduppsättningar och sidsamlingar

myTobiiDynavox.com

Ditt kostnadsfria myTobiiDynavox.com-konto ger dig åtkomst 
till många fördelar inklusive molnlagring för säkerhetskopior, 
synkronisering och delning av siduppsättningar lektionsplaner  
och mer!
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Extra support

Webbforum: bit.ly/FBcomSE

Teknisk support i Sverige: 08 522 950 20 (välj 1 för support)
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