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Introduksjon av Super Core
Super Core er et symbolbasert kjernevokabular, laget for å hjelpe ASK brukere å oppleve
suksess med symbol kommunikasjon.
Vokabularet gir rask tilgang til over 2500 av de mest brukte
ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe
deg finne ordene du trenger.

Du kan finne ut mer
om kjernevokabular
på side 6

Omfattende kjernevokabular
Hverdagslig, aktivitetsspesifikt språk
Over 70 temaer
Tilgjengelig i to størrelser.(På norsk er kun Super Core 50 foreløpig
tilgjengelig)
Enkle Starte med Super Core oppsett for tidlige ASK brukere for å
utforske språk
Egnet for alle betjeningsmetoder

Basert på erfaring og forskning, ble Super Core utviklet av Daisy Clay (MSc, RCSLT), en
tale- og språkterapeut hos Smartbox.
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Hvem er Super Core for?
Super Core passer for en rekke ASK brukere - for dem som trenger omfattende vokabular
og sterk grammatikk.
Det er tiltenkt for barn i alle aldre. Du finner store mengder vokabular som er relatert til
daglige aktiviteter, som gjør det lettere å lære og utforske språk med aktiviteter som er
morsomme og kjente - den oppmuntrer til å bruke ASK hele dagen, hver dag.

Betjeningsmetoder
Super Core er laget for barn som bruker følgende betjeningsmetoder:

Berøring		

Øyestyring		

Bryter

Peker

Bryter brukere kan velge å bruke
kolonne/rad skanning. Vokabularet er
organisert med de mest brukte ordene
øverst venstre i siden så de er enklere
å nå.
Blokk skanning er også satt opp for å
gjøre bryterbruk mer effektivt.
Lydutheving er tilgjengelig for brukere
med synsproblemer, her hører man en
lyd for hvert felt.

Blokk skanning

Super Core 50 er
tilgjengelig på Norsk.
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Starte med Super Core
For brukere som er i starten av sin ASK reise, finnes det flere valg av Starte med Super
Core oppsett å utforske, i to størrelser.
Disse sidene inkluderer samme dagligdagse språk som Super Core, inkludert et mindre
sett av kjernevokabular. Du finner noen av de mest brukte ordene - som gir deg
muligheten til å be om “mer” av ting, å “stoppe”, og å si hva du “ønsker”.

12

Bobler
Leke aktivitet tema

20

Vasking
Daglig aktivitet tema

Tips: I alle oppsettene “Starte med Super Core” er et nytt kjerneord lagt til i midten av
øverste rad, for å oppmuntre deg til å lære og bruke kjerneord.

Ved å introdusere vokabular på denne måten, har du mulighet til å lære betydningen
av disse ordene i aktiviteter som er meningsfulle og motiverende. De er laget for å ikke
kunne feile, slik at nybegynnere kan utforske de forskjellige aktivitetene og lære ord ved å
se hvordan de rundt responderer.
Starte med Super Core er ideellt for dem som nettop
har begynt å utforske symbolkommunikasjon, og
som fortsatt utvikler sine betjeningsferdigheter.
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Når du responderer på en
meningsfull måte, hjelper du
ASK brukeren til å forstå
betydningen av symbolene og
det gir en positiv opplevelse.
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Bruke Super Core
Der er 4 nøkkeldeler i ditt Super Core startvindu.

Chatte
område og
funksjoner

Dynamiske
kolonner

Utvidet vokabular

Kjernevokabular

Kjernevokabular

Fra startsiden kan du komme
til mange av de viktigste og
mest brukte ord med
kun to trykk

Oppsettet i kjernevokabularet gir deg en effektiv måte å
kommunisere på, med tilgang til de mest funksjonelle og
viktigste kjerneordene. Disse ordene dukker også opp i
flere sider igjennom hele Super Core.

Utvidet vokabular
Du kan finne hundrevis av flere kjerneord ved å hoppe til utvidet
vokabular i bunnen av siden. Hver kolonne kan utvides for å
vise flere kjerneord av samme type, gruppert etter mennesker,
spørsmål, handlinger, beskrivende ord og små ord.

Kjernevokabular refererer til ord vi bruker hele tiden, i forskjellige situasjoner, for å snakke
om forskjellige ting. Slike ord utgjør omtrent 80% av alle ord vi sier!
Som f.eks. “Jeg”, “gå”, “vil ha”, “denne”, “meg”, “liker”, “er”, “av”
Resterende ord er laget av temavokabular. Dette er mer spesifikke ord vi bruker når vi
snakker om mer spesifikke ting som “hest”, “sky”, “tomat” eller “datamaskin”.
(Vanderheiden & Kelso, 1987)

thinksmartbox.com

6

Dynamiske kolonner
Dynamiske kolonner hopper til sider som inkluderer spesifikke temaer i tillegg til
kjerneord. Her finner du daglige og leke temaer samt et bredt utvalg av andre temaer.
De daglige og leke temaene gjør det enklere å lære og utforske språk innenfor aktiviteter
som er gøyale og kjente, og oppfordrer ASK brukere til å brukes hele dagen, hver dag.

Chatte område og funksjoner
I toppen av siden finner du chatteområde, hvor hvert ord eller setning du velger
vil dukke opp. Velg Les feltet for å si beskjeden din høyt.
Hvor du enn er i Super Core kan du alltid gå tilbake til forrige side med kun ett
trykk, tilbake.
For de som bruker øyestyring eller peker med dveling, vil en pauseknapp
dukke opp i øverste rad, som gir deg muligheten til å ta en pause og se rundt i
oppsettet uten å foreta noen valg.
Du kan velge Tøm for å slette alt i chatte området eller slette ord for ord.
Bruk tryllestaven for å fikse ting, ved å
endre setning og legge til ord endinger
(f.eks. endre “gå” til “går”). Innstillingsfeltet
er også lokalisert her.
Du vil alltid ha muligheten til å hoppe
tilbake til startsiden. Dette er en fin måte
å raskt hoppe fra et tema tilbake til
kjernevokabularet.

Innebygd gramatikk vil rette
meldingene dine ettersom du skriver.
Når brukere er klare, gir tryllestaven
mer kontroll til å utforske mer
komplekse deler av språket - som
verb morfologi.

Når du ser “bli her” ikonet er du i en
selvlukkende side. Du kan velge å hindre
siden fra å lukke seg selv, om du for
eksempel ønsker flere ord på siden. Alle
utvidede sider er selvlukkende.

Tips: Super Core oppmuntrer brukere til å utvikle en forståelse for deres talemaskin, gir
dem tilgang til innstillinger som batterilevetid og lydnivå - på en måte som er lettere å
forstå, med basisspråket du trenger for å snakke med dem.
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Utvidet vokabular
Det utvidede kjernevokabularet er organisert i fem kategorier, med barnevennlige
merkelapper.

mennesker

spørsmål

handlinger

beskrive

små ord

Mennesker
Under temaet mennesker finner du flere pronomen (f.eks. han, hun, dem, oss), og de mest
brukte substantivene (f. eks. jente, mann, mamma, pappa, venn).

Du kan og hoppe til et utvalg menneskergrupper (f.eks. familie, venner, arbeid,
historiekarakterer). Her finner du massevis av plass til å legge til navn på mennesker i din
familie eller navn til dine venner.
I toppen av siden finner du et utvalg ofte brukte ord (f. eks. hva heter, navn), og egenord
som tar deg til et felt for reflektive pronomen (f. eks. meg selv, ham selv, oss selv).

Tips: Se etter mitt navn feltet, som du kan personalisere så du raskt kan si navnet ditt.
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Spørsmål
Spørsmåls siden inneholder mange ord som kan brukes til å stille spørsmål (f.eks. hvor
er det?). Du kan bruke denne siden til å svare på spørsmål også (f.eks. har du alt du
trenger? Det har jeg).

Disse ordene er ofte brukt i en setning, så vel som å stille og svare på spørsmål - men
dette kan være en god måte å lære dem på.
Tips: Du kan starte med å vise bruker hvordan disse brukes i spørsmål. Dette vil hjelpe
med å lære plassering til disse ordene. Senere kan du vise bruker hvordan disse ordene
kan brukes i andre typer fraser og setninger.
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Handlinger
I handlinger finner du alle verb i Super Core. Du vil også finne noen av disse
handlingsordene repetert i andre temaer som daglige og skole sider i dynamiske
kolonner.

Ordene på denne siden har blitt gruppert basert på type handling. Hver gruppe kan
utvides til å vise flere handlinger av samme type.
Tenk og snakk
Disse handlingene er relatert til tanker, følelser og snakking (f. eks. late som, be, synge,
smile, kjærlighet). Ordene “tenke”, “føle” og “si” er alle på hovedsiden for å hjelpe til med
å huske dette.
Hver dag
Disse handlingene gjelder alt som kan gjøres hver dag, hjemme eller på skolen, som del
av rutiner og læring (f.eks. læring, lese, kle på/av, vente, høre, telle). Mange av disse
handlingsordene er veldig nyttige, som noen av de tingene man må gjøre hver dag - som
“spise”, “vaske seg”, “sove” og “puste”.
Gjøre
Disse handlingene som er gjort mot noe, et objekt eller en person (f.eks. åpne, helle,
kjøpe, grave, vinne). Flesteparten av disse ordene er kjent som transitive verb, og
fungerer best når de har et objekt etter dem - som “åpne døren”, “kjøpe melk” og “vinne
kampen”.

thinksmartbox.com

10

Bevege
Dette er handlingsord hvor du kan se bevegelse, og vise selve handlingen (f.eks. dytte,
bygge, dekorere, riste, kjøre). Disse handlingene kan alle læres veldig visuelt, ved å vise
hvordan ting beveger seg.

Tenke og snakke

Daglig

Gjøre

Bevege

Du kan også utforske handlingene alfabetisk ved å velge a-å.

Handlinger a-å

Handlinger som starter med “s”
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Beskrive
Beskrive er der du finner alle adjektivene i Super Core. Noen av dem er også repetert i de
daglige lek og skole sidene i dynamiske kolonner.

Temaet beskrive inkluderer noen hjelpsomme fraser og setnings startere for å støtte
setningsoppbygning og redusere behovet for å navigere tilbake til andre sider (f.eks. det
er, litt, seriøs?). Dette betyr at du raskt kan lage setninger som “det er veldig viktig”, eller
spør “er den litt våt?”
Adjektiv som er brukt på samme måte eller brukt til å beskrive samme ting, er blitt
gruppert.
Utseende
Disse beskrivende ordene kan alle brukes til å fortelle hvordan ting ser ut, eller beskrive
noe man ser (f.eks. samme, vakker, gammel, høy, rotete).
Kvalitet
Disse ordene beskriver kvaliteter til en person eller ting. Dette kan inkludere hvor bra
eller dårlig det er, med ord som “spesiell”, “verre” eller “slem”. Du finner og mer abstrakte
ord som “urettferdig”, “sterk” og “vanskelig”. Det kan hjelpe til å huske at mange av disse
ordene kan brukes til å svare på spørsmål som “hvordan var det?” (f. eks. gøy, rart, farlig).
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Følelser og smaker
Disse ordene beskriver ting du kan føle, som temperatur (f.eks. varm, kald, het), tekstur
(f.eks. myk, lodden, hard) og smaker (f. eks. nam, deilig, sprudlende).
Størrelse
Her finner man ord for å beskrive størrelsen av noe (f. eks. stor, liten, enorm, medium).

Utseende

Kvalitet

Følelser og smaker

Smaker

Størrelse
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I Super Core 50, inkluderer temaene farger og former.

Form

Farge

Du kan utforske de beskrivende ordene alfabetisk ved å velge a-å.

Beskrive a-å

Beskrive ord som starter med “S”
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Små ord
Små ord siden er fylt med forskjellige typer nyttige ord. Du finner et utvalg av
konjunksjoner (f. eks. og, men, fordi, om).

Selvlukkende side
Det utvidede kjerneord siden er selvlukkende, som betyr
at når du har valgt ordet du trenger, vil siden lukke
automatisk og ta deg tilbake til siden du var på tidligere.

For å gjøre ting enkelt har vi
kalt dette temaet små ord siden mange av ordene er
ganske små.

Dette hjelper deg å kommunisere og navigere mye
raskere, som er veldig hjelpsomt for brukere hvis
betjeningsmetoden er langsom.
Om du ønsker å bli værende på et selvlukkende side
for å bruke mer enn ett ord, eller bruke tid på å utforske
forskjellige ord, kan du velge bli her knappen i toppen av
siden.

Tips: Det kan hjelpe å lære brukeren om selvlukkende sider ved å bruke en tapp, papir
og en korketavle. Hold opp papiret mot korketavlen og slipp. Ta så opp papiret og snakk
om hvordan vi ønsker at papiret skal “bli her”, så vi trenger å bruke tapen for å “feste
papiret”.
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Dynamiske kolonner
Super Core bruker dynamiske kolonner til å kombinere kjerneord med aktivitets-spesifikt
vokabular, som fokuserer på reelle situasjoner, hverdagsrutiner og lek.
Disse to kolonnene hopper til et utvalg nyttige sider fylt med vokabular for å snakke om
daglige aktiviteter, følelser, steder, posisjoner, tid, skole m.m.

Når du velger et tema vil kolonnene endres for å gi deg
nyttige ord og fraser fra emnet, som du raskt kan kombinere
med kjerneord.
Et utvalg felter i disse kolonnene utvider seg for å gi deg
enda flere ord og fraser ( f. eks. posisjon, steder, tid, følelser,
skole).
Dynamiske kolonner i Super Core 50

Leke

Tog
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Daglige aktiviteter og lekeaktiviteter
Temaene “daglig” og “lek” er fylt med ord og fraser for hverdagsrutiner og lekeaktiviteter.
De vises ved siden av kjernevokabularet, og gir brukere muligheten til å starte læring og
kommunikasjon som fungerer og er kjent og gøy.
De daglige aktivitetene er ofte en del av barns rutiner, som å kle seg, dra til forskjellige
steder og sove.
Det er en mengde lekeaktiviteter, fra lek med bobler, ballonger og sand, til kreative leker
med klosser, håndverk og tegning, eller lesing.
Daglige aktiviteter

Leke aktiviteter

Disse sidene inkluderer et sett nyttige fraser, koblet til hver aktivitet. For eksempel så kan
du raskt spørre “kan vi gå til parken” i gå til steder, eller fortelle noen at “vannet er for
varmt” under vaske seg.

Gå til steder

Raske fraser for gå til steder

Tips: Tema sidene i lek bruker alle de samme frasene for å lære seg betydningen av en
frase og gi masse repetisjon. (F. eks. Jeg vil leke, min tur, vil du leke med meg?). Dette
kan hjelpe brukere til å ha vellykkede lekeseanser med andre barn og voksne.
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Tema sider
Tema sidene er lokalisert i dynamiske kolonner.

Det er over 1000 tema ord å utforske i tema sidene, som er organisert etter mest brukt.
Hvis det er to sider i et tema vil de meste brukte ordene alltid dukke opp på første side.
Hvert tema er organisert semantisk (etter betydning) for å hjelpe brukere å raskt finne
ordene de trenger. For eksempel, i tema kjøretøy, finner du kjøretøy som kan fly (f.eks. fly,
helikopter) gruppert sammen i en kolonne og de som går på vann i en annen (f.eks. båt,
ferge).

Du kan finne ut mer om
semantisk oppsett og
andre bestemmelser om
oppsett på side 30

Kjøretøy
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Tryllestav
Tryllestav siden er stedet du kan gå i Super Core for å fikse ting! Det har blitt laget for å
forenkle ting som gramatikk og enhetsinnstillinger, som ofte kan være en komplisert del
av det å bruke ASK.

Grammatikk
Mesteparten av tiden, vil det smarte gramatikksystemet
i Grid jobbe med å utforme din melding til å automatisk
endre gramatikken for deg. Om du ønsker å si “jeg drar nå”,
vil gramatikken endres automatisk så du ikke trenger å gå
tilbake og endre “dra” til “drar”.

De forskjellige verbformene
(f.eks. dro, drar) er alltid
lokalisert i samme felt i
tryllestavfeltet.

Noen ganger ønsker du å endre verbet, som for eksempel
“stopp” til “stoppet” eller “gå” til “går”. Da vil tryllestaven
hjelpe deg med dette, på en måte som er enkel og
forutsigbar.
Du kan også legge til ordendinger. For eksempel så kan du
legge til “ere” på ordet lett så det blir “lettere”.

Tips: Endingene “ere” og “est” i tryllestaven har fargekoden blå som er fargen for
kategorien beskrive. Dette for å gjøre det lettere for bruker å benytte endingene. Eks:
“gøy” ligger under blå beskrive, ved å gå til tryllestav kan man enkelt legge til “ere” for å
få ordet “gøyere”.
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Verbalternativer for “blåse”
Når du velger verb fra utvidet kjerne eller et aktivitet side i Super Core 50, vil forskjellige
verb også dukke opp. De er lokalisert under området hvor nyttige ord gjerne dukker opp,
som gjør det enkelt å endre setningen.

Innstillinger
Fra innstillinger kan du se enhetsinnstillinger som lydnivå og batteri, så vel som
hjelpsomme fraser (f.eks. jeg må lade enheten min). Dette kan hjelpe å lære brukere gode
ferdigheter, som å håndtere batteriet til enheten.
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Du finner også enkle ting for justering av tilgangsmetoder. For eksempel, noen som
bruker øyestyring trenger å endre dveletid, eller sjekke posisjon i forhold til kameraet.

Tips: Når du har valgt tilgangsmetode, vil du bare se innstilingene som er relevant for
deg. Om du f. eks. bruker bryter, vil du bare se innstillinger for bryterhastighet.
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Personalisere Super Core
Her er en liste over våre toppforslag for personalisering av Super Core:

Mennesker
Legg til navn på mennesker som er viktige for
brukeren. Dette kan være medlemmer av familien,
lærere, venner og naboer.

Du kan gjøre Super Core enda
mer motiverende ved å legge til
personalisert vokabular, som å
legge til dine favoritt ting eller
navn på familie og venner.

Du finner mange blanke felt for venner, familie,
skole og andre mennesker Du kan i tillegg legge
til bilder av mennesker, som vil gjøre det enda mer
meningsfullt for brukeren.
Kanskje du vil legge til navn på kjæledyr og, de er
ofte viktige familiemedlemmer.

Beskjeder
Tema “beskjed” i Super Core gir deg en rask måte å dele hele
beskjeder på. Dette kan være viktig informasjon som må sies
raskt (f. eks. noe er galt), eller noe du vil si regelmessig som
navnet ditt for eksempel.
Du finner massevis av ferdige meldinger, og mange meldinger du kan personalisere for å
gjøre dem enda mer betydningsfulle:

hjelp

gå

Om du har spesielle behov, som
medisinske behov eller personlige
behov, kan du legge til fraser her (f. eks.
Jeg trenger min inhalator).

Om det er steder du liker å gå til
regelmessig, legg dem inn her (f.eks.
Jeg vil besøke tante Gro Solveig, når
skal vi se tante Gro Solveig?).

snakke

meg

Dette er et bra sted å legge til hvordan
du sier ja eller nei uten tale (f. eks. jeg
ser til høyre for å si ja, blinker 2 ganger
for nei).

Bruk disse meldingene for å fortelle
noen om deg selv raskt - ved å legge til
navnet ditt, hvor gammel du er, og noen
av dine favoritt ting.

thinksmartbox.com

22

Spesielle steder
Legg inn steder som bruker liker å dra til som ikke allerede er inkludert i steder siden. Det
kan være navnet på en spesiell butikk eller restaurant, eller steder som ofte omtales med
et spesielt navn som bruker er kjent med (f. eks. BK for Burger King).

Mine favoritt ting
Det er viktig å se til at ASK brukere kan få snakke om sine favoritt ting. Dette kan være en
veldig motiverende måte å lære språk på. For eksempel under temasiden “beskjeder” er
der mange temaer hvor du kan legge til dine favoritt ord, som mat, drikke, leker og spill.

Religion og kultur
Du finnner vokabular relatert til religion og festligheter som du kan personalisere i tema
siden i tillegg til sider for å be i daglige aktiviteter. Disse er blanke sider, klare til å bli
personalisert til brukerens religion.
Du kan og legge til kulturelle ting som mat og klær i tema siden.

Min kropp
Familier bruker forskjellige ord på private kroppsdeler, men det er viktig at hver ASK
bruker har tilgang til disse ordene. I temaet finner du et tema for kropp, som også
inneholder en privat side.
Privatområdet er skjult, dette gir deg tid til å personalisere innholdet før det deles med
bruker. For å gjøre siden synlig må du endre sidens tilgjengelighet i redigeringsmodus, fra
skjult til full tilgang. Du kan personalisere siden med ord som bruker er kjent med.
For å finne voksensymboler, må du gå i innstillinger - symboler i Grid og velge vis
voksensymboler.

Helse
Temaet “helse” inneholder et generelt vokabular, men du kan legge til språk som er
tilpasset brukers medisinske behov.

Tilgang
For brukere som trenger alternativ betjening kan du legge til tilleggsinformasjon om dette
i siden for innstillinger (inne i tryllestav siden).
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For eksempel, om bruker har briller og bruker øyestyring, kan du legge til frasen “kan du
gjøre ren brillene mine, er du snill”.

Vitser
Et utvalg vitser er forprogrammert i Super Core, men legg gjerne til flere! Å fortelle vitser
kan være en motiverende måte for ASK brukere å komme i kontakt med andre barn og
voksne på, samt lære å snakke etter tur i samtaler.

Tastaturer
Standardtastaturet i Super Core er et fonetisk tastatur, hvor du kan høre lyd for hver tast
du trykker ned. Dette er for å støtte og oppmuntre til å utforske bokstaver og lyder, og
tidlig litterær utvikling.
Andre tastaturer er tilgjengelige, som et ABC tastatur som sier høyt bokstaven du trykker,
et ABC tastatur som legger til en og en bokstav i chatte området uten å snakke og et
querty tastatur. Der finnes og tastaturer med prediksjonsfelt, for brukere som er i starten
av staving.
Du kan endre standardtastaturet.

bokstavlyder

utforske lyder
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Språk, læring og leseferdighet
Super Core inkluderer et vidt spekter av funksjoner laget for å støtte språkutvikling,
læring og leseferdighet.

Språk
Over 2500 ord og fraser som fokuserer på
funksjonelle og ofte brukte ord

Her er et hendig
sammendrag av funksjoner
for språkutvikling, læring og
leseferdighet

Evidens-basert kjernevokabular, med et
omfattende mengde konsept ord (f. eks. stor, liten,
god, dårlig)
Enkle ord, fraser og bokstaver for å støtte
spontan, fleksibel og rask kommunikasjon
Strategier for å støtte utforskning av grammatisk
struktur, inkludert verb endinger (f. eks. stopp,
stoppet, stopper, nå stopper) og ord endinger (f.
eks. stor, større, lett, lettest)
Gjennomtenkte valg av symboler gjør det enklere for bruker å lære seg å identifisere
feltene.

Læring
Forkus på læring av språk gjennom funksjonell og motiverende aktiviteter
Repetisjon av vokabular på tvers av sider for å støtte læring i temaer som kontekst
og scenarier. Du finner mange ord som dukker opp i flere av aktivitets temaene, som
gir deg muligheten til å bruke dem ofte (f. eks. Igjen, dytt, velge)
En finner de samme ordene på samme sted på tvers av kjerne- og temafeltene. Det
betyr at når samme ord dukker opp innenfor de forskjellige temasidene, så finner en
ordene plassert på samme sted som på andre sider
Ord er semantisk organisert for å hjelpe barn til å finne ord de trenger (f. eks. fest,
ballong, gave). Du finner og semantiske linker på tvers av sider hvor ord som betyr
det samme er plassert likt i forskjellige felt (f. eks. brannmann, brannstasjon, og
brannbil i arbeid, steder og kjøretøy)
Fitzgerald metoden bruker utseende og fargekoder på forskjellige typer ord, for å
hjelpe brukere finne ord de trenger til å bygge setninger
Rask tilgang til temaer som er viktige for utdanning (f.e eks. farge, form, følelser,
posisjoner)
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Leseferdighet
Et fonetisk tastatur for å oppmuntre til utforskning av bokstaver og lyder, for brukere
i alle nivåer av leseferdighet
Tilgang til en rekke andre tastaturer, inkludert tastatur med prediksjonsfelt, som du
kan introdusere når det passer
Selektiv bruk av symboler som oppmuntrer til å lære hele ord som er vanskeligere å
presentere med symboler (f.eks. den, en, av, men, kunne)
Super Core er utviklet for å bedre lese og skrive ferdighetene til bruker. Du finner
f.eks historie vokabular med kjerneord ved siden av historie-spesifikke tilnærminger.
Samt fraser for å støtte læring til å delta i historiebok lesing
Under tema “skole” med fagspesifikt språk, får en rask tilgang på flere skolerelaterte
temaer, i tillegg til kjernevokabularet som er tilpasset tema.
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Undersøkelser og referanser fra England
(Engelsk språk)
Valg av ordforråd
Vokabularet i Super Core er nøye valgt utifra en omfattende undersøkelse om
kjernevokabular, inkludert en rekke forskjellige aldre og kilder - fra førskole til voksen.
Preschool children (Deckers et al., 2017; Banajee, Dicarlo &
Stricklin, 2003; Marvin, Beukelman & Bilyeu, 1994)
School aged children (Boenisch & Soto, 2015; Clendon, 2006;
Beukelman, Jones & Rowan, 1989)
Adults (Hill, 2001; Balandin & Iacono, 1999)
While much of this research investigated the core vocabulary of typically developing
verbal children and adults, it also included important research into the language of
children with disabilities (Deckers et al., 2017), adults using AAC (Hill, 2001) and the
written language of children developing literacy (Clendon, 2006).
This was compared with data from the Dynamic Learning Maps Core Vocabulary (DLM
Professional Development Team, 2013), a detailed analysis of the frequency of core words
(particularly in school setting) and their importance within AAC vocabularies.
The vocabulary in Super Core was also influenced by key resources emphasising
functional and important vocabulary for children and adults with disabilities, such as the
Makaton Core Vocabulary (Walker, 1987) and the Downs Syndrome Education Vocabulary
Checklists.
The Makaton Core vocabulary includes a selection of 450 words for functional
communication in everyday life, and was originally developed to teach sign language
to deaf adults with learning disability (Walker, 1987). This is now commonly used with
children and adults wuth a range of diabilities across the UK.
The Downs Syndrome Education Vocabulary Checklists are a set of three word lists.
They are designed to support parents and professionals to record early language
development and identify which words to teach. These word lists include lots of highly
functional words, which are important for everyday communication.
This data was also compared with speech frequency data from spoken language, and
the language of an AAC user (The British National Corpus, 2007).
Finally, vocabulary selection and organisation was influenced by clinical knowledge
and experience of working with children with speech, language and communication
difficulties.
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Konsept vokabular
As well as providing a comprehensive core vocabulary, Super Core also provides a
comprehensive range of concept words. They are designed to be easy to access, and
include: colours, shapes, numbers and words referring to size, time and location
Concept words are used all of the time within the classroom (Schwarz & McCarthy, 2012),
and are known to be important for early learning (Lahey & Bloom, 1997) and educational
outcomes (Bracken & Crawford, 2010).
Research has shown that other AAC vocabularies often fail to include this vocabulary
however, or they make it difficult to access - with several selections needed to get to
each concept word (McCarthy, Schwarz & Ashworth, 2017).

Layout
All of the vocabulary in Super Core has been arranged in ways that are designed to
support AAC users and their communciation partners, to learn and remember the
locations of different words.
Locations were decided based on the frequency of words within core vocabulary
research, with more frequent and useful words given priority, so that it takes fewer
selections to say them. The most important, high freqency core words were given priority,
and are inluded in the consistent core in Super Core.

Vocabulary on the core grids is arranged from left to right using the Fitzgerald key
(Fitzgerald, 1949). This means that words are organised together in blocks, with other
words of that type. You’ll find the pronouns grouped together in one block for example,
verbs in another, and so on.
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Fargekoding
The different types of words have been colour coded to highlight how they are organised,
and make the core vocabulary grids easier to navigate. Super Core uses the Modified
Fitzgerald key (Goossens, Crain & Elder, 1992), a colour coding system commonly used in
AAC vocabularies.
Barnevennlig

Gramatiske terminologier

Farge
Gul

Eksempler
han, dem, mann, jente, doktor

Menneske ord

Pronomen og substantiver

Handlingsord

Verb

Navngivende ord

Substantiver

Beskrivende ord

Adjektiver

Blå

stor, kald, spesiell, gul

Små ord

Preposisjoner,
bestemmelsesord,
konjunksjoner og adverb

Grå

og, av, fordi, opp, inn

Spørsmålsord

Spørrende pronomen

Lilla

hvem, hva, hvorfor

Grønn
Orange

gå, løpe, kunne, kutte
bøtte, katt, tallerk

Konsistens og repetisjon
Gjentakelse er absolutt nøkkelen til å lære, og dette gjelder for å lære nye ord. Av den
grunn er det mye repetisjon i hele Super Core, med ord som vises på flere sider. Hver
gang et ord blir gjentatt, vil imidlertid plasseringen være konsekvent, og det vil vises på
samme sted på hver side.

Lesing

Sove

Ved å gjenta ord på tvers av forskjellige sider støtter Super Core elevene til å bruke nye
ord i forskjellige situasjoner. Dette hjelper dem å lære sin mening og hvordan det kan
kombineres med andre ord. For eksempel kan brukeren lære at ordet “igjen” betyr å
gjenta noe, men at det kan være å gjenta en handling (f.eks. lukke igjen, åpne igjen), eller
størrelsen eller plasseringen til noe (f.eks. Stort igjen, opp igjen).
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Semantic layout
Ordene i Super Core er gruppert semantisk, i samsvar med hva ordet betyr, i stedet for å
organisere dem alfabetisk. Dette er en nyttig måte å gruppere ord på for personer som
ennå ikke er litterære.
For eksempel er det mye mer nyttig å ha “ambulanse” gruppert med andre
utrykningskjøretøyer som “politibil” og “brannbil”, enn ved siden av “båt” og “buss”.

Kjøretøy
Organisering av ord på denne måten oppfordrer også brukere til å skanne rutenettet
fra venstre mot høyre, og når de ser et ord som ligner på det de leter etter, kan de se
nedover samme kolonne og finne det de trenger. Dette stemmer overens med hvordan vi
lærer å lese fra venstre til høyre, topp til bunn.

Semantisk beslektet ordforråd
Ord som har en lignende eller beslektet betydning, men er på forskjellige sider, er også
plassert i samme posisjon der det er mulig.
Der det er mulig, blir ord som har en lignende eller beslektet betydning plassert på de
samme stedene på forskjellige sider.Dette er ment for å øke hastigheten og lettheten
med å finne ord, og redusere mengden ny læring som trengs for å navigere i Super Core.
For eksempel vil du finne “brannmann” som ligger på samme sted på siden som
“brannbil” på kjøretøysiden og “brannstasjon på bygningsiden. Dette er nyttig for brukere
som allerede har lært hvor de kan finne et av disse ordene.
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