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Denne vejledning
Velkommen til Voco Chat, en gridsamling til Grid 3 og Grid for iPad.
Hvis Grid er nyt for dig, kan vores Introduktionsguides være et godt sted
at begynde. De beskriver, hvordan Grid fungerer, f.eks.hvordan man
tilføjer et Grid layout, konfigurerer en betjeningsmetode og meget mere.
Disse guides findes på thinksmartbox.com/support
I denne vejledning er koncepter og vigtige punkter fremhævet med fed
skrift.
Og når vi henviser til et specifikt gridlayout i Voco Chat, er det fremhævet
med blåt, så det er lettere at navigere rundt i Grid layoutet.
Nogle gange ønsker vi at guide dig til et specifikt gridlayout i Voco Chat,
på følgende måde:
Mit værktøj → Indstillinger → Mere
Det betyder: vælg Mit værktøj, vælg dernæst Indstillinger, så Mere.
Vi henviser også til nogle bestemte dele af Grid-programmet på følgende
måde:
Menubjælke → Rediger gridlayout
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Præsentation af Voco Chat
Voco Chat er et ordforråd med symboler og et forholdsvist lavt antal
celler, hvilket giver brugeren mulighed for at kommunikere af mange
forskellige årsager. Fra at sige, hvad du vil, eller stille et spørgsmål –
til at fortælle en person noget om dig selv eller føre en samtale.
For at gøre det lettere at sammensætte en meddelelse har vi bygget
Voco Chat på et fundament bestående af seks meddelelsesstier.
Voco Chat indeholder også ordforråd, som gør det lettere for
brugeren at være mere deltagende, deltage aktivt i samtaler og
være mere selvstændig, samt tale om vigtige emner som mental
sundhed og velvære.

En pragmatisk tilgang til sprog
Vi kommunikerer alle på baggrund af forskellige årsager, f.eks. hvis
vi ønsker at stille spørgsmål, give vores mening til kende og fortælle
en historie. Kommunikation giver os desuden mulighed for at deltage
i aktiviteter, opbygge relationer samt give udtryk for vores behov og
ønsker.
Voco Chat ønsker at fremhjælpe alt dette og mere til. Derfor har
Voco Chat ikke kun fokus på de ord, vi bruger, men på også hvorfor
vi kommunikerer, og hvordan vi interagerer ved hjælp af sprog. Det
kaldes ofte pragmatik.
En central ressource i udviklingen af Voco Chat var The Pragmatics
Profile for People who use AAC (Martin, Small & Stevens, 2017), som
tegner et omfattende billede af alle årsagerne til, at vi kommunikerer,
og hvordan vi deltager i samtaler.
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Vigtigste egenskaber
•

Hvert gridlayout har 12 celler til kommunikation samt én række
og én kolonne til dit skriveområde til samtale, navigation og
funktioner

•

De enkelte ordforråd er opdelt i kolonner, fra venstre til højre, så
du har de ord eller sætninger, du har brug for hurtig adgang til,
eller som du bruger oftest, i øverste venstre hjørne

•

Meddelelsesstier hjælper med at sammensætte meddelelser,
brugeren ønsker at kommunikere af mange forskellige årsager

•

En kombination af ord og sætninger hjælper brugeren med at
kommunikere sit budskab hurtigt og effektivt – fra enkelte valg til
meddelelser, der består af flere dele

•

Skabelon-gridlayouts og tomme celler gør det let at tilføje dit
eget ordforråd

•

Alderssvarende ordforråd til børn samt unge og voksne

•

Gridlayout med aktiviteter, som understøtter uafhængighed og
deltagelse

•

En række værktøjer, som understøtter kommunikation, mental
sundhed og velvære

•

Et udvalg af enkle apps,

Over 375 sætninger til at hjælpe med hurtigere opbygning af
meddelelser
Over 1.500 enkelte ord til at kommunikere indenfor et stort
udvalg af emner
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Hvem er Voco Chat til?
Vi har designet Voco Chat til mennesker, som har behov for et
ordforråd med symboler, der vises som et mindre antal celler i stort
format. Voco Chat kan bruges uanset alder, da man kan vægle
mellem ordforråd til børn, eller ordforråd til unge og voksne.

Understøttelse af sprog
Voco Chat er designet til at gøre det lettere at sammensætte en
meddelelse, fordi brugere kan bygge deres meddelelser op ved hjælp
af sætningsdele. Voco Chat guider også brugere gennem deres
meddelelser ved automatisk at tage dem til det næste gridlayout, de
har brug for til at opbygge deres meddelelse. Det betyder, at der skal
foretages færre handlinger.
Denne tilgang, der ligner et stillads, med indlagte spring og et nøje
udvalgt ordforråd til de tidlige sprogstadier, er normalt også egnet til
mennesker, som har svært ved at forstå og anvende sprog.
Ordforrådet i Voco Chat kan være gavnligt for personer, som er
udfordret med hensyn på hukommelse, opmærksomhed eller
indlæring, da der er færre ting at vælge imellem på hver side samt
mange gentagelser i ordforrådet og guidet navigering.
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Betjening
Voco Chat er ideel til brugere med komplekse betjeningsbehov, hvor
valg er meget anstrengende eller tager lang tid. Eller til brugere, som
har svært ved at vælge små ting med nøjagtighed. De store celler i
Voco Chat gør det lettere at vælge de rigtige celler, og understøttet
navigering mindsker behovet for ekstra valg.
Voco Chat er egnet til brugere, der anvender en hvilken som helst
betjeningsmetode, herunder touch, øjenstyring, pegeredskab
og kontakter. Voco Chat har også andre nyttige funktioner som
lydmeddelelser, der fortæller brugeren, hvad der er i hver kolonne og
i hver celle. Især synshæmmede brugere kan have gavn af dette.
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Sådan bruges Voco Chat
Valg af ordforråd
Der er to forskellige ordforrådsniveauer i Voco Chat – et til børn samt
et andet til unge og voksne. Første gang du åbner Voco Chat, skal
du vælge, hvilket ordforrådsniveau du vil anvende, og de vigtigste
forskelle på dem er beskrevet.

Ordforrådet til børn indeholder børnespecifikke emner (legetøj,
legeplads, magi etc.) og ordforråd til legesituationer (bobler, biler
etc.).
Ordforrådet til unge og voksne indeholder specifikke emner for
voksne (parforhold, banksager, bandeord etc.) og ordforråd til fritid
og selvstændige aktiviteter (café, motion, havearbejde etc.).
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Gridlayouts med personlig information som Om mig og Mennesker
er delt mellem de to ordforrådsniveauer. På den måde kan brugere
nemt skifte mellem ordforrådsniveauerne efter behov uden at miste
disse informationer.
Man kan skifte ordforrådsniveau når som helst ved at gå til Mit
værktøj → Indstillinger → Mere og vælge ‘Skift ordforråd’.
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Hjem-gridlayout

Hjem-gridlayoutet består af op til 12 kommunikationsceller samt en
kolonne med funktioner, et skriveområde til samtale og et spring til
Mit værktøj.
Den øverste række i hjem-gridlayoutet
indeholder et spring til Mit værktøj, hvor
der findes en masse nyttige ressourcer,
som understøtter kommunikation og
følelsesmæssigt velvære samt apps,
der understøtter interaktioner og aktiv
deltagelse.
Det store hvide felt ved siden af er skriveområdet til samtale.
Efterhånden som brugeren opbygger en meddelelse vises den her.
Vælg skriveområdet til samtale for at få udtalt hele meddelelsen.
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Under den øverste række er der tolv celler til brug i kommunikation –
inddelt i tre områder.

Meddelelsesstier

Hurtig kommunikation

Hverdagsord

De seks celler til venstre er meddelelsestier. De er udgangspunktet
for at opbygge en meddelelse alt efter, hvorfor brugeren ønsker at
kommunikere. F.eks. at gøre opmærksom på, at der er noget galt,
spørge nogen om noget eller give sin mening til kende.
I den næste kolonne er der orange kommunikationsceller med
adskillige ord, bl.a. nyttige ord som "mere", "stop" og "færdig". Der er
også praktiske sætninger til at føre en samtale samt plads til at tilføje
brugerens egne ord og favoritvendinger.
De blå hverdagsord i den fjerde kolonne giver adgang til en hel
masse nyttige ord såsom navne på personer, steder og ordforråd
inddelt i kategorier om en lang række andre emner. Indenfor de seks
meddelelsestier er der spring til mange af disse ord, men du kan også
springe direkte til ordene ved at bruge disse spring.
Den grå kolonne til højre indeholder funktioner til at springe tilbage
til det forrige gridlayout, slette ord og rydde skriveområdet til
samtale.
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Hvis der anvendes en alternativ
betjeningsmetode, som øjenstyring eller
pegeredskab til hovedet samt fokuser
for at vælge, kan man også indstille en
slumrecelle øverst i funktionskolonnen til
at sætte betjeningsmetoden på pause.
Funktionskolonnen findes i alle gridlayouts i
Voco Chat.
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Grafik
En celles grafik i Voco Chat viser, hvad cellen gør. Der er tre forskellige
typer grafik:

Tale

Celler med almindelige hjørner er ord-celler.
Disse celler taler og tilføjer ord i
skriveområdet til samtale. Og de springer
ikke til et andet gridlayout.
Celler, der ser sådan her ud, taler

Spring

Celler med markerede hjørner er springceller. De tager brugeren til et andet
gridlayout med flere ord.
Disse celler taler ikke og tilføjer ikke ord i
skriveområdet til samtale.
Celler, der ser sådan her ud, springer

Taler og springer

Celler med farvet hjørne taler, tilføjer ord i
skriveområdet til samtale og springer til et
gridlayout, hvor brugeren kan vælge den
næste del af sin meddelelse.
Celler, der ser sådan her ud, taler og
springer
Der er også mange gridlayouts, som har en bestemt grafik for
at hjælpe brugeren med at kommunikere indenfor en specifik
sammenhæng. Disse samtale-gridlayouts findes over hele Voco
Chat, og de har alle en kolonne med gule celler efterfulgt af en blok
med ni ord-celler, sommetider med et spring til flere ord på en andet
gridlayout.
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De gule celler i venstre side af gridlayoutet fremhæver vigtige ord,
som kan bruges i den igangværende sammenhæng.
Følgende gridlayouts har denne grafik:
•

Aktiviteter

•

Beskrivende ord

•

Personlig pleje

•

Steder

•

Flere ord

Nogle samtale-gridlayouts indeholder to kolonner med fremhævede
ord, f.eks. gridlayouts med legeaktiviteter og gridlayouts med
sundhedsrelaterede steder (Tandlæge, Læge, Hospital) med flere
nøgleord, som er vigtige indenfor dette område.
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Meddelelsesstier
I Voco Chat understøttes
brugerens kommunikation
af seks meddelelsesstier.
Når brugeren vælger en sti,
begyndes en meddelelse i
skriveområdet til samtale, og
brugeren kommer automatisk
hen til det næste gridlayout
i den pågældende sti, hvor
han/hun kan fortsætte med at
opbygge sin meddelelse.
Stierne hjælper brugeren med
at kommunikere på baggrund
af mange forskellige årsager,
og stien begynder med, hvorfor
brugeren kommunikerer, og
brugeren bygger så videre på
denne meddelelse og guides samtidig gennem gridlayoutet.
"Der er noget galt"
Få hjælp og gøre opmærksom på et
problem
Den første meddelelsessti hjælper brugeren
med i at fortælle nogen, at han/hun har et
problem. Denne sti findes hurtigt og nemt i
øverste venstre hjørne, da problemer ofte er
akutte.
Det næste gridlayout i stien tilbyder brugeren et antal muligheder for,
hvad der er galt. Foreslåede problemer er bl.a. noget med kroppen,
såsom smerter eller ubehag, føle sig syg, problemer med brugerens
kommunikationsenhed eller problemer med samtalen, såsom at en
person ikke forstår, hvad brugeren har sagt eller ikke giver ham/
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hende nok tid til at kommunikere. Denne sti giver også brugeren
mulighed for at sige, at han/hun "ikke vil gøre noget", eller for at
fortælle, at der er sket noget oprivende for/med brugeren.

Der er endnu et gridlayout med god plads til at tilføje årsager til, at
der er noget galt – årsager, som er specifikke for netop denne bruger.

Eksempler på meddelelser
Der er noget galt → med min krop → det gør ondt → fod
Der er noget galt → jeg føler mig → bekymret
Der er noget galt → jeg har brug for → et hvil
Det er noget galt → jeg vil ikke → jeg vil gerne stoppe
Der er noget galt → med at tale → det var ikke det, jeg mente
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"Jeg vil gerne fortælle noget"
Dele information
Den næste meddelelsessti hjælper brugeren
med at dele information på forskellige måder,
herunder at fortælle noget nyt om sig selv,
en joke eller en historie. Brugeren kan dele
information om sig selv, ting, han/hun kan
lide eller ikke lide samt tale om personer,
steder og ting. De første tre celler i dette gridlayout giver brugeren
mulighed for at indikere, om han/hun fortæller noget i datid, nutid
eller i fremtiden.

Følgende gridlayouts er alle designet, så de kan gøres personlige for
brugeren: nyt, en historie, om mig, kan lide, kan ikke lide.
Eksempler på meddelelser
Jeg vill gerne fortælle noget → nyt om mig → I weekenden…
Jeg vill gerne fortælle noget → om mig → jeg kan lide at se…
Jeg vill gerne fortælle noget → om en ting → køretøjer → se →
flyvemaskine
Jeg vill gerne fortælle noget → det er sket → om et sted → tur → zoo
Jeg vill gerne fortælle noget → en joke
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"Jeg vil gerne spørge om noget"
Få information
Denne meddelelsessti giver brugeren
mulighed for at stille spørgsmål og få
information. Den indeholder en række ofte
stillede spørgsmål, såsom "hvem er du",
"hvad er det" og "må jeg gøre det?". De mest
almindelige spøgsmålsord (f.eks. hvem, hvad)
er også tilgængelige som individuelle celler, så brugeren selv kan
sammensætte sine spørgsmål eller guide en kommunikationspartner
korrekt.

Der er endnu et gridlayout med flere spørgsmål og spring til flere
spørgsmål, brugeren kan stille om en person, hvordan personen har
det, eller hvad personen ønsker.
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Eksempler på meddelelser
Jeg vil gerne spørge om noget → hvad er det?
Jeg vil gerne spørge om noget → må jeg gøre det?
Jeg vil gerne spørge om noget → mere → om dig → hvilken musik kan du
lide?
Jeg vil gerne spørge om noget → mere → hvornår tager vi afsted?
Jeg vil gerne spørge om noget → om dig → hvad hedder du?
"Jeg vil gerne"
Bede om noget
Denne sti kan bruges til at spørge om mange
forskellige ting, fra ganske enkelt at bede om
en genstand eller noget at spise eller drikke,
til aktiviteter eller personlig pleje.
Alle cellerne i dette gridlayout tager brugeren til gridlayouts, som
indeholder flere ord for at tilskynde brugeren til at forsætte sin
meddelelse med mere specifikke ord. For eksempel kan en bruger
sige "jeg vil" + ‘lege noget’. Meddelelsen kan slutte her, men det
næste gridlayout, brugeren kommer til, tilbyder brugeren muligheder
for, hvad man kunne lege.
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Brugen kan også bede om handlinger, steder eller andre ting via
denne sti samt vælge beskrivende ord for at være mere specifik om
den ting/handling, han/hun har bedt om. F.eks. bede om en, der er
"rød" eller "stor".
Mange af de gridlayouts, brugeren kommer til via denne sti er
samtale-gridlayouts (beskrevet på side XX) med en gul fremhævet
celle med ord og flere ord om den pågældende aktivitet eller
kontekst.
Eksempler på meddelelser
Jeg vil gerne → lave noget → bage
Jeg vil gerne → have noget at drikke → juice
Jeg vil gerne → tage til → bygninger → svømmehal
Jeg vil gerne → have personlig pleje → skifte tøj → tage af → trøje
Jeg vil → person → fagfolk → læge
"Jeg føler mig"
Dele følelser
Denne sti tilskynder brugeren til at sætte en
betegnelse på eller dele deres følelser. Det
kan være som svar på, at nogen spørger,
hvordan brugeren har det – eller som led i en
spontan samtale.

20

Et andet gridlayout indeholder supplerende ord, et spring til et
område i Voco Chat, som er beregnet til at støtte brugeren i at tale
om sin mentale sundhed og velvære.

Ved at sige "jeg er ikke OK" kommer brugeren til et gridlayout med
adskillige valgmuligheder, som kan hjælpe med at tale om, hvad han/
hun er bekymret for og har brug for hjælp til. Der er også ord, som
hjælper brugeren med at fortælle, hvis der er sket noget oprivende
eller noget, han/hun har problemer med.
Eksempler på meddelelser
Jeg føler mig → træt
Jeg føler mig → mere → rolig
Jeg føler mig → mere → jeg er ikke ok → der er sket noget → har
skændtes
Jeg føler mig → mere → jeg er ikke ok → bekymret for → familie
Jeg føler mig → mere → jeg er ikke ok → det føles som om → lyst til at
være alene
Gridlayoutet Jeg er ikke ok kan også åbnes via Mit værktøj fra
hjem-gridlayoutet.
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"Jeg synes"
Give udtryk for mening
Denne sti hjælper brugeren med at sige sin
mening eller en beskrivelse; fra ganske enkelt
at sige "Jeg kan lide det" eller "Jeg kan ikke
lide det" til at beskrive, hvordan noget ser ud,
føles, smager eller lugter.
Ofte anvendte ord eller nyttige beskrivende ord såsom "samme",
"forskellig" eller "itu" kan findes via springene "det er" eller "det er
ikke".

Der er også et link til et gridlayout med en bedømmelsesskala,
så brugeren kan give en bedømmelse af alt muligt, fra smerte til,
hvordan brugeren har det med noget.
Eksempler på meddelelser
Jeg synes → jeg kan lide det
Jeg synes → det er → ny
Jeg synes → det ligner → alt for → hurtig
Jeg synes → jeg bedømmer det → jeg føler mig → godt
Jeg synes → det lyder → alt for → højt

22

Understøttet opbygning af
meddelelser
Mange af cellerne i Voco Chat udtales og springer til et nyt gridlayout
på samme tid. I mange tilfælde udtaler disse celler mere end ét
ord og støtter brugeren i at opbygge en meddelelse ved hjælp af
sætningsdele. Det kalder vi understøttet navigering, da det gør, at
brugerne er fri for at beslutte, hvilket gridlayout de skal springe til, når
de er begyndt på en meddelelse. Så i stedet kan brugerne fokusere
udelukkende på, hvad de vil sige.
"Jeg vil gerne spørge om noget" + "Hvad laver du"?

"Der er noget galt" + "jeg vil ikke" + "jeg er træt"

"Jeg vil have" + "noget at drikke" + "kaffe"
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Mange gange giver Voco Chat kun brugeren en eller to
valgmuligheder til at sammensætte en meddelelse. For eksempel
kan man nøjes med at sige "Der er noget galt" eller "Jeg føler mig
begejstret" eller "Jeg tænker + jeg kan lide det". På den måde er
Voco Chat egnet til dem, som lige er begyndt at lære at bruge ASK.
Men brugere, som er i stand til det, kan også sammensætte længere
meddelelser ved at foretage adskillige valg. Et vigtigt formål med
understøttet meddelelsesopbygning i Voco Chat er desuden at
støtte og tilskynde brugere til at udvikle sig fra ét eller to valg, og til at
opbygge længere meddelelser.
For at gøre det lettere at begynde på en meddelelse rydder Voco
Chat automatisk skriveområdet til samtale for brugeren, hver gang
en af de seks meddelelsesstier i hjem-gridlayoutet vælges.
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Hurtig kommunikation
Kolonnen med orange celler ved siden af meddelelsesstien giver
adgang til et udvalg af ord og vendinger, som hjælper brugeren med
hurtigt at blive en del af en samtale – og fortsætte samtalen.
Hurtige ord
Nyttige, ofte anvendte ord
I denne sektion finder brugeren virkeligt
nyttige enkeltord, som kan bruges i mange
forskellige sammenhænge, f.eks. "mere",
"stop" og "hjælp". Det er ord, en bruger
kan få behov for i mange situationer, og
de er derfor gjort lettilgængelige fra hjemgridlayoutet.

Snakke
Støtte til samtale
Denne sektion, der indeholder enkeltord
og korte vendinger, fokuserer på at hjælpe
brugeren med at deltage i samtaler.
I den første kolonne findes hilsemåder og small talk – indledende
spørgsmål, som kan bruges til at starte en samtale – med et spring til
uddybende ord, fra den nederste celle.
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Den næste kolonne indeholder spørgsmål, som giver brugeren
mulighed for at udvide samtalen eller vise interesse i det,
kommunikationspartneren siger.
Den tredje kolonne indeholder vendinger, som kan være nyttige,
når noget er gået galt i en samtale. F.eks. bede om mere tid til at
færdiggøre en meddelelse eller sige "det var ikke det, jeg mente".
Den sidste kolonne i denne sektion indeholder afrundende ord og
afskedsord – vendinger, som kan bruges hen mod slutningen af en
samtale – med mulighed for flere, hvis det er nødvendigt.
Mine sætninger

Til hurtigt at sige typiske sætninger
Dette gridlayout er beregnet til at blive
personaliseret til brugeren. Det er her,
brugeren kan gemme sine favoritudtryk eller
ofte anvendte vendinger. Vi har inkluderet
nogle eksempler i den første kolonne. De kan
overskrives, og der kan tilføjes flere, som er
mere relevante for brugeren. Eksempelvis kunne man tilføje regionale
vendinger eller slang, der anvendes af brugerens aldersgruppe.
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Hverdagsord

Kolonnen med blå celler yderst til højre giver adgang til mange
forskellige kategoriserede ordforråd til brug i hverdagen. For
eksempel:
Personer
Her får man hurtigt adgang til de mest
brugte ord omkring personer. Man kan også
springe til andre gridlayouts med bestemte
persontyper, f.eks. Min familie og Mine
venner. Her er det en god idé at tilføje
navnene på de personer, som er vigtige for
brugeren, eller som han/hun ser jævnligt.
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Der er også gridlayouts med andre personord, f.eks. mor, bror, fætter,
kusine under Familieord, dreng, kvinde, barn i Personord samt læge,
receptionist og rengøringshjælp i Professioner.

I den sidste kolonne er der et gridlayout, som hjælper med at
beskrive en person, f.eks. hvis man ikke kender personens navn, kan
man beskrive vedkommende ved f.eks. at sige: høj, lyst hår, briller.
Man kan også springe til Forhold, hvor der er ord om romantik og
intimitet i parforhold.
I denne sektion er der god plads til at føje navne på andre personer
til eksisterende kategorier eller skabelonkategorier. Hvis brugeren
ser forskellige personer i forskellige sammenhænge, kan deres navne
føjes til en separat kategori.
Steder
I dette gridlayout findes ord om forskellige
steder; fra de oftest anvendte og nyttige
ord i den første kolonne (gå, hjem, her) til
ord om steder inddelt i kategorier, f.eks.
Steder indenfor, Steder udenfor, Bygninger
og Butikker. Og i gridlayoutet Placeringer
findes hyppigt anvendte forholdsord – i, på, under, op, ned.
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Mange af cellerne i dette gridlayout – især indenfor Bygninger og
Butikker – har spring, så brugeren kommer over i et samtale-grid,
der indeholder mange nyttige ord til at tale om steder.
I Bygninger er der f.eks. spring til gridlayouts til at tale om café,
hospital eller swimmingpool. Og i Butikker tager hver specifikke butik
brugeren til et udførligt gridlayout med et ordforråd om indkøb.

Der er plads til at tilføje brugerens favoritsteder eller specifikke steder
i Mine steder samt et ordforråd til at tale om Rejser og Ferie – også
fra dette gridlayout.
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Flere ord
Den sidste celle i Voco Chats hjemgridlayoutet er cellen Flere ord. Denne
sektion er opdelt i emner fordelt på tre
indeks-gridlayouts.

Alle emne-gridlayouts er samtale-grids, dvs. at de har en
kolonne med fremhævede ord, efterfulgt af yderligere ord om det
pågældende emne.
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Nogle emner har også spring til yderligere gridlayouts med ordforråd
Tøj → Undertøj.
Mange emner indeholder kun nogle få eksempelceller, så der er god
plads til brugerens egne specifikke ord. I Mad → Morgenmad er der
f.eks. nogle eksempler på de mest almindelige typer morgenmad
samt adskillige ledige celler til at tilføje flere muligheder.
Alle emne-gridlayouts kan åbnes via meddelelsesstierne, men

sommetider ønsker brugeren eventuelt at åbne et emne-gridlayout
direkte, og det kan gøres med spring til Mine ord.
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Mit værktøj
Feltet Mit værktøj i Voco Chat indeholder en række ressourcer til at
støtte brugeren i sin kommunikation samt følelsesmæssigt velvære
og give udtryk for sine behov og ønsker. Der er også apps, der
tilskynder til yderligere interaktion og aktiv deltagelse.

Taler med mig selv
Taler med mig selv – eller "selvsnak" – er
noget mange mennesker gør, enten med
vores indre stemme, eller vi siger det højt.
Det kan have mange årsager såsom berolige
eller opmuntre os selv, eller for at fremme
en positiv tænkemåde. Dette gridlayout har
derfor sætninger som "jeg er ikke ok", "jeg
kan gøre det" og "jeg er stolt af mig selv".
"Falder til ro"
Dette værktøj er beregnet til at hjælpe
en bruger, som har det svært med sine
følelser, og få hjælp til at bevare roen eller
til at falde til ro efter en angstpræget eller
overvældende situation.
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Gridlayoutet giver en række strategier, som brugeren kan sige højt
som en lydmeddelelse til sig selv, eller bare kigge på som en visuel
påmindelse om, hvilke strategier man kan bruge. Nogle eksempler
på strategier: "træk vejret dybt", "pause med bevægelse" og "gå til
mit trygge sted". Strategierne kan udskiftes med andre eller der kan
tilføjes flere, alt efter hvad der passer til brugeren.

Støtte til emotionel regulering
Brugere med komplekse kommunikationsbehov kan have brug for
støtte til at identificere, tale om og håndtere deres følelser. Det
kaldes ofte emotionel regulering. I Voco Chat findes der adskillige
støttemetoder, bl.a. Hurtig adgang til ordforråd om følelser,
eksempler på strategier til at falde til ro og forslag til selvsnakvendinger.
Beukelman and Light (2020) henviser til ‘intern dialog’ – eller selvsnak
– som en af de vigtigste elementer i kommunikation. Vigtigheden
af at give ASK-brugeren vendinger, de kan bruge til selvsnak er
også anerkendt (Ahern, 2017), og vi derfor har inkluderet dem som
standard i Voco Chat.
Jeg er ikke ok
Under Mit værktøj er der et spring til et
område i gridsamlingen, som støtter
brugeren i at tale om sin emotionelle
sundhed og trivsel. Ved at sige "jeg er ikke
OK" kommer brugeren til et gridlayout med
adskillige valgmuligheder, som kan hjælpe
med at tale om, hvad han/hun er bekymret
for og har brug for hjælp til. Der er også
ord, som hjælper brugeren med at fortælle, hvis der er sket noget
oprivende eller noget, han/hun har problemer med.
Dette gridlayout kan også åbnes via meddelelsesstien Jeg føler mig.
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Støtte til følelsesmæssigt velvære og mental
sundhed
Brugeren med kommunikationsvanskeligheder kan også have brug
for mere støtte til at tale om deres mentale sundhed. Voco Chat
tilbyder denne støtte på flere måder, især i området Jeg er ikke ok.
Mange af de ord og vendinger, der findes her, er baseret på sprog,
vi har lånt fra The Feeling Down Guide (Foundation for People with
Learning Disabilities, 2014), en ressource, som blev udviklet til og af
voksne med læringsvanskeligheder med det formål at fremme positiv
mental sundhed.
Må jeg give dig et hint?
Denne sektion i Voco Chat kan hjælpe
brugere med at give et hint om, hvad de
vil sige, når de er usikre på, hvilke ord
de har brug for eller ikke kan finde dem.
Brugere kan for eksempel tilskynde deres
kommunikationspartner til at stille ja- eller
nej-spørgsmål, eller hvis de ikke kender navnet på en person, kan de
beskrive vedkommende.
Dette område har også spring til Mennesker, Steder og Flere ord
(kan også åbnes fra hjem-gridlayoutet), som hjælper med at give
kommunikationspartneren mere information om, hvad brugeren
forsøger at fortælle. For eksempel "det er en person" eller "det er et
sted".
Må jeg vise dig mine billeder?
At vise et billede kan være en rigtig
god måde at begynde en samtale på
om noget, som er sket, eller til at støtte
brugeren i at fortælle en historie. Området
til billedhistorier i Voco Chat består af ni
billedhistorieskabeloner, som kan tilpasses
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personligt ved at tilføje et billede og oplysninger om billedet. Cellerne
omkring hvert billede har en lydmeddelelse om, hvilke informationer
der skal tilføjes til cellen i redigeringstilstand:
•

"Hvem" – tilføj navnene på personerne på billeder

•

"Hvor" – tilføj stedet, hvor billedet blev taget

•

"Hvornår" – tilføj datoen eller navnet på begivenheden (en
fødselsdag etc.)

•

"Hvad skete der" – sig hvad der skete!

•

"Følelser" – tilføj information om, hvordan brugeren havde det

•

"Andre informationer" – tilføje andet, brugeren gerne vil sige om
billedet

Brugeren kan hjælpe med at vælge, hvilke informationer der skal
tilføjes, ved at bruge andre områder af Voco Chat såsom "Jeg føler
mig..." til at sige, hvordan han/hun havde det på billedet.
Dette gridlayout kan også åbnes via meddelelsesstien Jeg vil gerne
fortælle dig noget.
Jeg vil bedømme det
Dette område under Mit værktøj giver
brugeren en visuel måde til at kommunikere
ved hjælp af en skala. Det kan være nyttigt,
hvis brugeren vil give udtryk for mening
på en skala fra en til fem, eller beskrive sit
smerteniveau og udtrykke sine følelser.
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Dette grid kan også åbnes via meddelelsesstien Jeg føler mig.
Om mig
Sektionen Om mig, som findes under Mit
værktøj, giver brugeren mulighed for at
dele information om sig selv eller besvare
spørgsmål som, "hvad hedder du?" eller "hvor
bor du?"
Denne sektion skal personaliseres ved at tilføje de rigtige
informationer om brugeren i hver celle. Der er også tomme celler, som
tilgås via cellen "Mere". Her er der god plads til at tilføje yderligere
information om brugeren. Og for at fremme tovejskommunikation
er der et link til lignende spørgsmål, brugeren vil kunne stille sin
samtalepartner.
Dette grid kan også åbnes via meddelelsesstien Jeg vil gerne
fortælle dig noget.
Mine ASK
Formålet med denne del af Mit værktøj er
at hjælpe brugeren med at dele information
om sin kommunikationsmåde. Der er plads
til at tilføje detaljer om, hvordan brugeren
kommunikerer, hvad der hjælper brugeren
samt anden vigtig information såsom ting,
brugeren kan lide eller ikke lide.
Denne sektion i Voco Chat er baseret på konceptet om
kommunikationspas (communication passports – Millar & Aitkin,
2003), hvilket bør opdateres jævnligt i samarbejde med brugeren for
at gøre det lettere for brugeren at fortælle om sig selv og sin ASKmetode.
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Mit helbred
I denne sektion er der plads til at tilføje
information om brugerens helbredsmæssige
behov såsom kost, allergier og eventuelle
sygdomme samt en hel masse tomme celler,
som bør personaliseres til brugeren.
Dette gridlayout kan også åbnes via meddelelsesstien Der er noget
galt ved at vælge Jeg har brug for → personlig pleje → Mere → Mit
helbred.

Apps
Voco Chat indeholder et udvalg af apps til
at understøtte samtale med andre, udforske
grundlæggende programmer, se indhold på
forskellige medier og sætte brugeren i stand
til at have mere kontrol over sine omgivelser.
Følgende apps er inkluderet i Voco Chat:
•

Symoji – hurtig kommunikation af følelser eller opfattelser ved
hjælp af en animeret karakter

•

Alexa – kommuniker med Alexa for at stille spørgsmål, få sjov og
underholdning, lytte til musik og afspille lydbøger

•

Ur – se, hvad klokken er på et analogt eller digitalt ur

•

Kamera – tage billeder eller selfies med enheden

•

Billeder – gennemgå og se billeder, der er gemt i Billedmappen på
enheden

•

Regnemaskine – lave simple udregninger

•

Musik – browse og lytte til musik, som er gemt i mappen med Min
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musik på brugerens enhed (kun Grid 3)
•

Video – browse og se videoer, som er gemt i mappen med Mine
videoer på brugerens enhed (kun Grid 3)

•

Omverdenskontrol – enkle gridlayouts til at styre brugerens tv,
belysning m.m., hvis der anvendes kompatible enheder (kun Grid 3)
Tastatur
Vi har inkluderet forskellige tastaturer i Voco
Chat, så brugere med skrivefærdigheder
kan skrive ord, som ikke er tilgængelige
i ordforrådet, mens brugere med
skrivefærdigheder, som er ufuldstændige
eller under udvikling, kan øve sig på
tastaturet eller begynde at stave hele ord.

På standardtastaturet i Voco Chat er bogstaverne delt op i tre
grupper. Hvert bogstav kan vælges med to valg, så cellerne stadig er
store, og der kun er et lille antal bogstaver at vælge imellem på hvert
gridlayout.
Når brugeren har valgt et bogstav, springer gridlayoutet tilbage til
det primære tastaturgrid, sådan at brugeren kan vælge det næste
bogstav. Der er også forudsigelsesceller, som kan vælges når som
helst.
Tal og tegn er også tilgængelige fra dette gridlayout.
To andre tastaturlayouts er også tilgængelige, hvis man foretrækker
det: et qwerty-tastaturlayout og et layout, der er optimeret for
personer, som bruger kontaktbetjening.
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Indstillinger
Her finder brugeren indstillingsmuligheder
til sin enhed, f.eks. volumen og indstillinger
til deres betjeningsmetode. Der er også
meddelelser, som hjælper brugeren med at
kommunikere, hvis der er noget galt med
hans/hendes enhed.
I dette område kan brugeren indstille lydstyrken for sin talestemme,
ændre sin hastighed for scanne eller fokusere, og aktivere eller
deaktivere den sekundære skærm, hvis den findes på enheden.
Og via cellen "Mere" kan man Skifte ordforråd til enten versionen
Børn og unge eller Voksen-versionen. Denne celle kan skjules om
nødvendigt.
Hvis der anvendes øjenstyring, ses en øjenstyringscelle i dette
gridlayout, hvorfra man har adgang til indstillinger for øjenstyring
såsom hurtigere eller langsommere fokuseringstid og kalibrering.
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Gør Voco Chat personlig
Voco Chat er designet, så det er nemt at personalisere med en
lang række tomme skabelon-gridlayouts, som er hurtige at udfylde.
Mange gridlayouts har også eksempler på, hvad man muligvis ønsker
at føje til et gridlayout, sammen med tomme celler, hvor der kan
tilføjes mere, som er specifikt for brugeren.
At gøre en ASK-brugers ordforråd personligt er en meget vigtig del
af at støtte brugeren i at anvende ASK på en udbytterig måde. Fra
at føje personlig information til gridlayoutet Om mig for at hjælpe
brugeren med at præsentere sig selv, til at føje samtalevendinger
til gridlayoutet Mine sætninger, så brugerens samtaler får et mere
individuelt præg. Jo mere personalisering, desto mere kan du
bidrage til at gøre en ASK-brugers ordforråd mere meningsfuldt og
motiverende at bruge.
Desuden er personalisering også vigtigt, fordi det giver brugeren
mulighed for at give udtryk for sine behov og ønsker og dele
information om, hvordan andre kan hjælpe, f.eks. i gridlayoutene Mit
helbred og Min ASK.
Og ved at personalisere andre gridlayouts kan brugeren tale om det,
som er vigtigst for ham/hende. Tilføj f.eks. navne på de mennesker,
brugeren kender, i gridlayoutet Mennesker, og favoritsteder i Mine
steder.
Der er også plads til at tilføje interesser som navne på favorit-tvprogrammer i gridlayoutet Se tv samt ofte anvendte ord, når man
ser fjernsyn. Brugerens favoritmad og drikkevarer kan føjes til
gridlayoutene om mad, og der er også plads til at tilføje favoritjokes i
gridlayoutet med jokes.
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Sådan tilføjes ord
Der er tomme celler i Voco Chat for at gøre det let og hurtigt at tilføje
ekstra ord, så snart du har brug for det.

I Grid 3

Åbn Redigeringstilstand ved at klikke på Menubjælken → Rediger
gridlayout. Vælg den celle, du vil føje noget til, og klik på Ændre titel
øverst på skærmen. Skriv det ønskede ord (et eller flere) indeni cellen,
og vælg derefter et symbol på bjælken ved siden af Ændre titelknappen. Hvis det symbol, du vil have, ikke findes på bjælken, kan du
vælge Find billede for at søge efter andre muligheder.

I Grid for iPad

Åbn Redigeringstilstand ved at trykke på de tre prikker i øverste
højre hjørne og vælge Rediger gridlayout. Tryk på den celle, du
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vil ændre, og tryk derefter på Rediger celle. Tryk på feltet øverst i
cellen, og føj de ønskede ord til cellen. Tryk nu på feltet nedenunder
for at tilføje et symbol. Vælg imellem symbolerne, der vises, eller brug
Find billede til at søge efter andre symboler.

Nogle steder i Voco Chat finder du også spring til tomme gridlayouts,
hvor du kan tilføje helt nye aktiviteter eller emner. Spring-cellerne kan
redigeres på præcis samme måde som herover (ændr titlen, og tilføj
et symbol), og følg derefter springet til det tomme gridlayout for at
tilføje ord.
Du kan også få brug for at fjerne ord eller sætninger, som ikke er
relevante for brugeren. I Mit værktøj → Tale med mig selv er der
f.eks. nogle eksempler på strategier, som kan hjælpe en bruger med
at falde til ro. Her kan du fjerne eller erstatte de strategier, som ikke
passer til brugeren.
Du kan også få brug for at fjerne eller skjule spring, som ikke er
relevante for brugeren, f.eks. slette springet til Menstruation i
sektionen om Personlig pleje.
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Tjekliste til personalisering
Vigtig Information

De følgende gridlayouts skal personaliseres, når man konfigurerer
Voco Chat til en ny bruger.
Jeg vil gerne fortælle dig noget → om mig
Personlig information såsom brugerens navn, fødselsdag og
ting, han/hun kan lide. På det andet gridlayout er der mere
plads til at tilføje andre ting, brugeren ønsker at dele med
andre, f.eks. hobbyer eller særlige interesser.
Jeg vil gerne fortælle dig noget → ting jeg kan lide
Det kan være genstande, tv-programmer, sport og andre
særlige interesser.
Jeg vil gerne → ting jeg ikke kan lide
Ting, brugeren ikke kan lide, f.eks. høje lyde, tv-programmer,
nye situationer.
Jeg vil have → Mine ting
Ting, der er specifikke for brugeren, og som han/hun ofte har
brug for.
Mennesker (Min familie, Mine venner, Mine voksne/Mine
hjælpere)
Navne på personer, brugeren måske har lyst til at tale om,
herunder familiemedlemmer, venner, hjælpere, lærere,
personlige assistenter, læger, terapeuter etc.
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Mit værktøj → Mit helbred
Informationer om brugerens helbred såsom allergi, medicin
og andre hjælpemidler, han/hun kan have brug for. Fjern
eksemplerne, hvis de ikke er relevante for brugeren.
Mit værktøj → Min ASK (adskillige gridlayouts)
Information om, hvordan brugeren kommunikerer, findes på
flere gridlayouts.
Mere information på side XX. Slet eksemplerne, hvis de ikke
passer.
Mit værktøj → Falde til ro: Tilføj personlige strategier
Specifikke strategier, som kan bruges enten af brugeren selv
eller af andre, når brugeren har behov for at falde til ro. Slet
eksemplerne, hvis de ikke passer.
Mit værktøj → Tale med mig selv:
Personlige vendinger til selvsnak. Slet vendinger, som ikke
passer til brugeren, eller som brugeren ikke synes om. Mere
information på side XX.
Steder → Mine steder
Navne på steder, der er specifikke for brugeren, f.eks. klubber,
den lokale park, favoritspisesteder eller caféer.
Flere ord → Krop → Mere → Kønsdele
Ændr om nødvendigt navnene på kønsdele til ord, brugeren
ville anvende. F.eks. bruger små børn ofte alternative ord her.
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Mine sætninger
Sætninger, brugeren ofte siger, f.eks. vendinger eller lokalt
slang og drilleri, der bruges indenfor aldersgruppen. Slet
eksemplerne, hvis de ikke passer.

45

Tjekliste til personalisering
Interesser og motivatorer

De følgende sektioner kan tilføjes for at hjælpe brugere med at få
størst mulig gavn og være i stand til at tale om ting, der er meget
vigtige for dem at tale om.
jeg vil gerne → Se noget (adskillige gridlayouts): f.eks.
favorit-tv-programmer og -kanaler
Flere ord → Musik → Min musik: yndlingssange, foretrukne
kunstnere etc.
Flere ord → Tv og film: f.eks. favoritprogrammer/-film
Jeg vil have → lave noget → Mere: tomme gridlayouts til flere
aktiviteter
Jeg vil have → lege noget: tomme gridlayouts til flere lege/
legeaktiviteter
Jeg vil gerne fortælle dig noget → en joke → mere: plads til
flere jokes
Jeg vil gerne fortælle dig noget → nyt om mig: information
om, hvad brugeren har lavet på det seneste, eller vigtige
nyheder, brugeren vil fortælle
Jeg vil gerne fortælle dig noget → en historie: tilføj billeder,
så brugeren kan dele sine oplevelser med andre. Mere
information på side XX
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Tjekliste til personalisering
Yderligere tilpasninger

I mange af gridlayoutene i Voco Chat er der plads til at tilføje
yderligere ord og vendinger. Det kan gøres, når brugeren er begyndt
at bruge ordforrådene, hvis han/hun synes, der er vigtige ord, som
mangler.
Der er noget galt → Mere: plads til andre problemer, der kan
opstå
Der er noget galt → jeg har brug for → Mere: plads til andre
ting, brugeren ofte har behov for
Jeg vil have → personlig pleje → Mere: plads til specifikke
behov for personlig pleje
Flere ord
Dyr: et ekstra gridlayout til yndlingsdyr i alle kategorier
Kroppen: plads til andre relevante kropsdele
Drikkevarer → More: plads til at tilføje yndlingsdrikke
Mad: plads til alle favoritretterne elle bestemte fødevarer
Helbredsproblemer → Mere: plads til at tilføje specifikke
problemer
Penge: plads til at udvide ordforrådet
Sensorisk → Mere: plads til specifikke sensoriske genstande
Teknologi → Internet → Mere: plads til favoritsider på
internettet
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Mere → Mere: plads til andre emner
Snakke → Flere hilsemåder/Tale mere/Flere farvelmåder:
plads til alternative måder at hilse eller sige farvel på
Steder → Bygninger → Skole → Skoleskema (kun ordforrådet
til børn): plads til timer på skoleskemaet
Steder → Tur → Min rejse: tilføj ordforråd om en specifik rejse
eller udflugt
Steder → Indenfor → Mere: tilføje flere indendørs steder i
brugerens hjem/omgivelser
Steder → Butikker → Indkøbsliste: tilføj varer til indkøb eller
shopping
Flere ord → Tid → Mere → Særlige dage: kulturelle/religiøse
begivenheder af betydning for brugeren
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Alternativ betjening i Grid 3
Voco Chat er designet, så det er egnet til mange forskellige
betjeningsmetoder.
Til hver celle og kolonne har vi inkluderet lydmeddelelser, som kan
aktiveres under indstillingerne af brugerens betjeningsmetode.
Under Fremhævning, skal man indstille dropdown-menuen til ‘Udtal
beskrivelse når der fremhæves’.

Touch
Man kan bruge Voco Chat med en fingerguide, da antallet af celler
altid er det samme i alle gridlayouts.
Hvis der bruges Tryk ved at fokusere, hvor brugeren trykker på en
celle i et bestemt stykke tid for at vælge cellen, kan man forlænge
eller forkorte fokuseringstiden under Mit værktøj → Indstillinger →
Min betjening. Hvis der anvendes Tryk ved at fokusere til at vælge
en celle, kan man også aktivere lydmeddelelser for at høre teksten i
hver celle, før man vælger cellen.

Pegeredskab eller øjenstyring
Hvis der anvendes enten et pegeredskab eller øjenstyring med
fokusering, er der en slumrecelle i alle gridlayouts – i øverste højre
hjørne. Det kan bruges til at sætte betjeningen på pause når
som helst, så man kan kigge rundt på skærmen uden uønskede
aktiveringer af celler. Det kan være en fordel, når brugeren er i
gang med at lære et nyt gridlayout at kende. Når slumrecellen er
aktiveret, og pegeredskab eller øjenstyring er sat på pause, kan
kommunikationspartnere stadig foretage valg på skærmen ved at
trykke på den. Det kan være en fordel, når en bruger får vist, hvordan
et gridlayout fungerer, og hvad man kan sige.
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Kontakter
Ordforrådene er inddelt i lodrette kolonner i Voco Chat, så vi
anbefaler, at man indstiller kontakten til enten at scanne lodret én
celle ad gangen, eller scanne kolonner og dernæst rækker.
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