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QR-koder

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.

Android-användare
Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare från Google Play-butiken. 
Sök “QR-skanner” eller “QR-läsare” för att hitta alternativ.

Windows-användare 
Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare från Windows-butiken. Sök 
“QR-skanner” eller “QR-läsare” för att hitta alternativ.

iOS-användare 
Öppna din telefonkamera och peka den mot QR-koden. Tryck på 
meddelandet som visas.

Vanliga frågor och svar

Hur avgör jag vilken siduppsättning jag ska använda? 
Den rätta siduppsättningen för varje användare bestäms av flera 
olika faktorer som manövermetod, läskunnighetsnivå, teckenbehov 
och preferenser, språkinlärningsstil (analytisk kontra gestikulerande), 
sjukdomsdiagnos (afasi etc.) samt språk. Den bästa vägledningen får 
du från din förskrivare eller din lokala Tobii Dynavox-lösningskonsult. 
De tittar på användarens unika profil och behov och gör sedan en 
rekommendation. Besök TobiiDynavox.com och välj Kontakt för att 
hitta din lokala lösningskonsult eller Tobii Dynavox-partner.

Kan jag testa olika siduppsättningar? 
Ja! Du kan alltid välja en annan siduppsättning om du så vill. Gå till 
Redigera > Siduppsättning > [Välj den aktuella siduppsättningen.] 
> Skapa siduppsättning.

I början på din resa kan du experimentera med olika siduppsättningar 
om du vill. Däremot när användaren börjar vänja sig och lyckas med en 
viss siduppsättning är det bäst att hålla sig kvar vid den. 

Vad händer om användaren har svårt att göra sina val på 
rätt sätt?
Det finns flera olika sätt att hjälpa användaren göra sina val snabbt 
och korrekt. Allt från att byta manövermetod till att justera 
inställningar, välja en annan rutnätsstorlek eller helt enkelt flytta på 
enheten kan lösa tillgänglighetsproblem. Vi kan hjälpa till! Kontakta 
alltid din lokala vårdgivare, lösningskonsult eller Tobii Dynavox-partner 
först. Du kan också ringa eller skicka ett e-postmeddelande till 
Tobii Dynavox support.

Skanna denna kod för 
att se ett videoklipp 
om manövermetoder 
på högteknologiska 
enheter.

qrco.de/bbFkqc

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbFkqc
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Tips för introduktion av AKK

Gör en gemensam ansträngning 
Familjemedlemmar och andra centrala personer bör alla vara bekanta med TD Snap. Ge 
varandra lite tid att utforska appen och hitta vanliga ord som dyker upp i interaktionen med 
AKK-användaren. 

Ha den nära till hands 
Bär med dig AKK-enheten och ha den tillgänglig för användaren hela tiden. Tänk på AKK-
enheten som deras röst. Du är aldrig utan din röst och de ska heller inte vara utan sin! 

Modell, modell, modell, 
Människor lär sig språk genom att iaktta och lyssna och sedan använda det själva. Det har 
visat sig att modellering är det bästa sättet att lära människor kommunicera med hjälp av 
AKK. Modellering innebär beröring och användning av enheten när du pratar och interagerar 
med personen. Modellera kommunikation med TD Snap när du pratar med AKK-användaren 
samt under dagen. Familjemedlemmar och vårdgivare bör också delta i modelleringen.

 ■ Modellering handlar om att visa personen hur man kommunicerar. 

 ■ Det kräver ingen imitation. 

 ■ Modellera nyckelord istället för varje ord du säger. 

 ■ Modellera när du letar efter ordförråd. 

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

 ■ Modellering varken frågar eller testar.

Svara på alla kommunikationsförsök 
Det är vanligt att AKK-användare utforskar sin enhet och gör val som först verkar 
slumpmässiga. När du svarar på deras val understryker du att varje ord har betydelse och 
verkliga resultat.

Identifiera möjligheter 
Identifiera tidpunkter under dagen då en person kan lära sig och utöva 
kommunikationsfärdigheter. T.ex. hjälp dem att använda TD Snap för att kommunicera deras 
val av mellanmål eller film att titta på.

Ha tålamod 
Att lära sig använda AKK är som att lära sig ett nytt språk. Du förväntar dig inte att någon 
ska kunna kommunicera på ett helt främmande språk efter de första dagarna eller veckorna. 
Fortsätt bara att modellera, skapa högintressanta kommunikationsmöjligheter och bemöta de 
val som de gör i TD Snap.

Titta på en video 
som demonstrerar 
modellering.

qrco.de/bbFkrE

http://qrco.de/bbFkrE
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Att vara bra kommunikationspartners

Kom ihåg att använda strategierna nedan för att vara en bra kommunikationspartner och skapa en 
miljö för kommunikationsframgångar.

Skapa en positiv kommunikationsmiljö 
Ta till dig dessa förhållningssätt och strategier som uppmuntrar till kommunikation.

 ■ Utgå ifrån att du är kompetent.  
”Jag vet att du har saker att säga.” ”Du kan göra det här.”

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

 ■ Svara på alla kommunikationsformer.  
Lärande: Ler mot dig. Partner: “Tja, hej på dig också!”

 ■ Vänta  
AKK-kommunikation kräver tid. Räkna till fem innan hen hjälper till att hitta vokabulär. Om en AKK-användare 
håller på att skriva en mening, var tålmodig och vänta på att han/hon ska tala i stället för att läsa över axeln, 
försöka gissa vad han/hon kommer att säga eller bara gå vidare i konversationen.

Sträva efter framgång 
Kommunikationsframgång är mer än bara vad individen kommunicerar som du förväntar dig, 
när det förväntas och hur du förväntar dig det.

Framgång kan inkludera:

 ■ Ökad uppmärksamhet för interaktion

 ■ Initiering till kommunikation

 ■ Användning av större ordförråd

 ■ Längre interaktioner

 ■ Större glädje av interaktioner

 ■ Ökat oberoende i kommunikation
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Aktivitet: Skattjakt! 

Att lära känna vokabuläret i din AKK-enhet bör vara en rolig och interaktiv upplevelse. Sätt dig ner 
tillsammans med AKK-användaren och börja välja knappar. Se hur saker och ting är organiserade och 
börja känna dig bekväm med att använda appen. Bjud in användaren till att delta tillsammans med dig 
i en skattjakt på ordkunskap. Här är en lista över saker som du kan leta efter: 

Tips 
Använd sökverktyget för att se om vokabuläret redan ingår i siduppsättningen innan du lägger till något.

Ett sätt att hälsa på någon 

Något du kan använda för att rita en bild 

En sak som du har på dig när det är kallt 

Ditt favoritdjur 

En aktivitet som du gjorde idag 

Något som du gör utomhus 

Din favoritmat 

Ett ord för att beskriva din sinnesstämning 

Något du behöver för att borsta tänderna

Ord för att beskriva vädret i dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aktivitet: Anpassa siduppsättningen

Oavsett vilken siduppsättning du än väljer kommer du att vilja lägga till ett personligt vokabulär. 
Spendera lite tid på att se över siduppsättningen för att hitta de bästa platserna där du kan använda 
detta vokabulär. Se avsnitten Redigera en knapp och Lägg till en knapp för att få hjälp med att lägga 
till viss eller all information som följer: 

 ■ Namn och foton på vänner och familjemedlemmar

 ■ Personlig information, om det är åldersanpassat (t.ex. e-postadress, telefonnummer) 

 ■ Favoritmat och restauranger 

 ■ Föredragna tv-program och musikartister 
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Redigera en knapp

Gå till sidan med den knappen som du vill redigera.

Välj Redigera.

1

2

Redigeringspanelen dyker upp längst ner på skärmen. Märk väl att 
“Knappen” redan är markerad.

3

Välj knappen Kamera för att lägga till ett foto.

Tryck på knappen Symbolredigerare för att ändra färger i den aktuella symbolen.

Markera Sökknappen för att hitta en symbol.

Markera knappen du vill redigera.

Så här ändrar du symbolen på knappen:

4

5

Ska du ändra texten som visas på knappen, anger du det i etikettfältet. Så här ändrar du meddelandet som är infogat 
eller talat när knappen är vald. Ange i fältet Meddelande.

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

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

6

7

8

När det är slutfört, väljer du Klar.9

Titta på en video om 
redigeringsknappar.

qrco.de/bbFksD

http://qrco.de/bbFksD
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Lägg till en knapp

Gå till sidan där du vill lägga till en knapp.

Välj Redigera.

1

2

Välj den tomma cellen där du vill lägga till en knapp.3

Välj knappen Kamera för att lägga till ett foto.

Markera Sökknappen för att hitta en symbol.

Skriv in knapptexten i fältet Etikett.

Så här ändrar du symbolen på knappen:

4

5

När du är färdig med att lägga till knappar väljer du Klar.6

Tryck på knappen Symbolredigerare för att ändra färger i den aktuella symbolen.

Anmärkning 
Åtgärden ”Tala eller infoga meddelande” läggs automatiskt till på alla nya knappar. Om du vill lägga till andra 
åtgärder välj Lägg till åtgärd.
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Sök efter ett ord

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.

2

3

4

Välj Sökverktyget.1

Titta på en kort video 
om hur du använder 
Sökverktyget. 

qrco.de/bbFkrr

Lås Redigeringsläge med ett lösenord

Om du måste hindra användaren från att redigera siduppsättningen, inställningar, köp i appar eller 
synkronisering kan du begära ett lösenord för att få åtkomst till dessa funktioner.

Tryck på knappen Redigera.1

Tips 
Om du inte kommer ihåg ditt lösenord finns det ett huvudlösenord i användarmanualen för TD Snap.

Välj fliken System.

Ställ in reglaget för Använd lösenord till På.

Skriv en fyrsiffrig kod som endast du känner till och som 
inte är lätt att gissa.

Ange din kod igen för att verifiera den.

När du avslutar redigeringsläget kommer ett lösenord att krävas för köp i appen och, om detta är 
aktiverat, redigeringsläge, synkronisering och sökningsläge.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbFkrr
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Välj fliken Användare.

Välj Uttalsundantag.

Välj Lägg till uttalsundantag. 
Dialogrutan Lägg till uttalsundantag öppnas.

I fältet Ord skriver du ordet så som det skrivs.

I fältet Uttal skriver du ordet fonetiskt så som du vill att det ska uttalas. 
Tryck på knappen Förhandsgranska för att testa uttalet.

Välj Klar för att spara uttalsundantaget.

2

3

4

5

6

7

Korrekt uttal

Om du upptäcker att ett ord inte uttalas korrekt av den röst du har valt kan du använda ett 
uttalsundantag för att lära rösten att uttala ordet på det sättet du anger. 

Tryck på knappen Redigera. 1

Anmärkning 
Uttalsundantag är kopplade till en röst som är aktiv när uttalsundantagen skapas. Om du byter till en annan 
röst och vill använda samma uttalsundantag måste du importera uttalsundantagen från den föregående rösten. 
Se användarmanualen för TD Snap för närmare information.
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Synkronisering

Synkronisering låter dig:

 ■ Använd samma version av siduppsättningen på flera 
enheter

 ■ Dela siduppsättningen med andra

 ■ Redigera på distans

 ■ Spara din siduppsättning i molnet med ett enda klick

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!

Dela och spara dina sidor

Spara till en fil 
Din TD 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. 

Synkronisera eller 
spara till en fil?

Spara till 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 tider 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 flyttar 
mellan flera enheter. Kanske har de en enhet i skolan och 
en annan hemma. Synkronisera siduppsättningen mellan de 
två enheterna för att säkerställa kontinuerliga rutiner.

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 få tillstånd ändringar.

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

Det här är din knapp för 
synkronisering. Den hittas  
i det översta fältet för 
TD Snap.

För mer information 
om synkronisering och 
myTobiiDynavox.com, ska du 
skanna denna kod.

qrco.de/bbA7YD

http://qrco.de/bbA7YD
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Nästa steg

Lär dig och öva med din siduppsättning 
Varje TD Snap-siduppsättning är annorlunda utformad och har olika funktioner. Vi har skapat 
utbildningskort för varje siduppsättning. De förklarar de unika funktionerna i din siduppsättning och 
hjälper dig att lära dig praktiskt genom exempelaktiviteter. Skanna bara QR-koden nedan.

TD Snap Core First 
siduppsättning utbildningskort

qrco.de/sescftc

http://qrco.de/sescftc
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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 sidbuntar

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

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Extra support

Tobii Dynavox Learning Hub

learn.tobiidynavox.com

Supportsida för TD Snap

qrco.de/SnapHelp

TD Facebook-community

qrco.de/TDFB

Teknisk support i Sverige

08 522 950 20  
(välj 1 för support)

#1000277 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - sv-SE

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/TDFB



