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Præsentation af Super Core
Super Core er et letanvendeligt kerneordforråd designet til at hjælpe tidlige ASK-brugere
med at opnå succes med symbolkommunikation.
Ordforrådet giver hurtig adgang til over 2.500 af de mest
nyttige og almindeligt anvendte ord – organiseret på en fast
og meningsfuld måde for at hjælpe dig med at finde de ord,
du har brug for.

Du kan få mere at vide
om kerneordforrådet
på side 7

Super Core er nemt at lære og anvende og er spækket
med egenskaber, der støtter sprogudvikling og læring samt
læsefærdigheder!
Stort kerneordforråd
Dagligdags-, aktivitetsspecifikt sprog
Over 70 emnespecifikke gridlayouts
Enkle gridlayouts til læring, så helt tidlige ASK-brugere kan udforske
sproget
Passer til alle betjeningsmetoder

Super Core er bygget på mangeårig erfaring og forskning og blev udviklet af Smartbox’
tale- og sprogterapeut Daisy Clay.
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Hvem er Super Core til?
Super Core er egnet til mange forskellige ASK-brugere – fra dem, som netop er begyndt
at udforske symbolkommunikation – og til dem, som har brug for et omfattende udvalg af
ordforråd og effektive grammatikværktøjer.
Det henvender sig til alle aldersgrupper. Og vi har inkluderet et stort ordforråd til
hverdags-, lege- og fritidsaktiviteter for at gøre det lettere at lære og udforske sproget
med aktiviteter, som er sjove og velkendte – og motiverer til at bruge ASK hele dagen,
hver dag!

Betjeningsmetoder
Super Core er designet til personer, der bruger følgende typer adgang:

Touch		

Øjenstyring		

Kontakter

Markør

Kontaktbrugere kan vælge at anvende
kolonne-/rækkescanning. Ordforrådet
er organiseret, så de oftest brugte
ord er placeret øverst til venstre på
gridlayoutet for at gøre dem hurtigere
at finde.
Blok-scanning er også muligt på tværs
af alle gridlayouts for at effektivisere
navigeringen for kontaktbrugere.
Lyd-fremhævning er tilgængeligt for
brugere med synsnedsættelse, som vil
høre et lydsignal for hver celle.
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Valg af ordforråd
Første gang du tilføjer Super Core, kan du vælge mellem to versioner: et Super Core
ordforråd til børn og andet til unge og voksne. På den måde kan du vælge det bedst
egnede ordforråd til brugeren.
Det betyder også, at der er mulighed for at videreudvikle brugerens ordforråd med
alderen, når han/hun er parat til det. Kerneordforrådet og det udvidede kerneordforråd
er det samme i begge versioner. De vigtigste forskelle findes i de dynamiske kolonner og
de emnespecifikke gridlayouts.

Barn
•
•
•
•
•

Unge og voksne

Frekvensbaseret kerneordforråd
Fokus på sjove og velkendte
legeaktiviteter, fx bobler og biler
Gemte beskeder til hurtig
kommunikation
Sprog til daglige rutiner, fx bad og
påklædning
Børnevenligt ordforråd til en række
forskellige emner

•
•
•
•
•

Frekvensbaseret kerneordforråd
Fokus på aktiviteter i dagligdagen og
fritiden, fx samvær og hygge
Redigerbare sætningslister for øget
uafhængighed
Udvidet ordforråd til voksenemner, fx
personlig pleje
Eksplicit sprog til voksenbrug, fx
bandeord

Når du har valgt ordforråd og vælger Start, kommer du ind på dit Hjem-gridlayout. Super
Core vil fremover åbne op på dette hjem-gridlayout som det første.
Skulle du få brug for at skifte ordforråd på et tidspunkt, kan du gøre det under
tryllestaven, hvor du vælger Indstillinger og dernæst det ønskede ordforråd.
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Gridlayouts til læring
Til brugere, som netop er begyndt deres ASK-rejse, findes der et udvalg af enkle
gridlayouts til læring, som de kan udforske – i to størrelser.
På disse gridlayouts har vi inkluderet de samme ordforråd til dagligdags- og
legeaktiviteter som i Super Core samt en mindre samling kerneord. Her finder du nogle af
de mest nyttige ord at lære til fx at bede om “mere” af noget, “stop” og at sige “vil”.

12

Bobler
gridlayout til legeaktiviteter

20

Bad
gridlayout til
hverdagsaktiviteter

Tip: På hvert gridlayout til læring har vi tilføjet et kerneord midt i den øverste række for
at motivere til at begynde at lære flere kerneord.
Ved at introducere ordforråd på denne måde får du mulighed for at lære betydningen af
disse ord indenfor aktiviteter, som er meningsfulde og motiverende. De er designet til at
være sikre, så brugere på tidlige læringsstadier kan udforske de forskellige aktiviteter og
lære ord ved at se, hvordan folk omkring dem reagerer.
Layoutet er designet på samme måde i Super Core 30 og
50, idet ordene er gentaget på faste placeringer. Hvis du
begynder med gridlayoutene til læring kan du overføre, det
du har lært til Super Core 30 og 50 uden at skulle lære alle
ordenes placeringer på ny.
Vores gridlayouts til læring er ideelle til personer, som lige
er begyndt at udforske kommunikation med symboler,
og som måske også er i gang med at udvikle deres
betjeningsfærdigheder.
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Brug af Super Core
Der er fire hovedområder på dit hjem-gridlayout i Super Core.

Skriveområde
og funktioner

Dynamiske
kolonner

Udvidet kerneordforråd
Kerneordforråd

Kerneordforråd

Selve hjem-gridlayoutet med kerneordforråd er et
effektivt værktøj til kommunikation, da det giver dig de
vigtigste og oftest anvendte ord. Disse ord findes også på
mange andre gridlayouts i Super Core.

Med blot to valg får du
fra hjem-gridlayoutet
adgang en lang række af
de vigtigste og oftest
anvendte ord

Udvidet kerneordforråd
Fra den nederste linje i gridlayoutet kan du få adgang til hundredvis
af ord ved at gå til dit udvidede kerneordforråd. Hver kolonne
kan udvides, så du får vist flere ord af samme type – inddelt efter
personer, spørgsmål, handlinger, beskrivelsesord og små ord.

Kerneordforråd er ord, vi bruger igen og igen, i forskellige situationer; til at tale om en
masse forskellige ting. De udgør ca. 80 % af alle de ord, vi bruger!
fx “jeg” “gå”, “vil”, “den”, “mig”, “kan lide”, “er”, “af”
Resten af det, vi siger, består af specifikke kategori-ord. Vi bruger nemlig disse, mere
specifikke ord, når vi taler om bestemte ting såsom “hest”, “sky”, “tomat” eller “computer”.
(Vanderheiden & Kelso, 1987)
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Dynamiske kolonner
De dynamiske kolonner åbner gridlayouts med emnespecifikke kategori-ordforråd samt
kerneord. Det er her, du finder gridlayouts til dagligdags- og legeaktiviteter samt et bredt
udvalg af andre emner.
Gridlayoutene til dagligdags-, lege- og fritidsaktiviteter gør det lettere at lære og
udforske sproget indenfor aktiviteter, som er sjove og velkendte – og motiverer til at
bruge ASK hele dagen, hver dag

Skriveområde og funktioner
I toppen af gridlayoutet findes et skriveområdet, som viser hvert ord eller hver
sætninger, når du vælger dem. Vælg cellen Tal for at få din meddelelse læst op.
Lige meget, hvor i Super Core du befinder dig, kan du altid komme tilbage til det
foregående gridlayout med blot et valg, Tilbage.
Til brugere, som anvender øjenstyring eller et pegeredskab med fokuser for at
vælge, har vi inkluderet Slumre i øverste række i gridlayoutet. På den måde kan
du tage en pause og kigge rundt på gridlayoutet, uden at der foretages nogen
valg.
Du kan vælge Ryd for at tømme skriveområdet, eller du kan slette ét ord ad
gangen.
Brug tryllestaven til at fikse ting såsom
at ændre verbers bøjning og tilføje
ordendelser (fx ændre “gå” til “gik”).
Via tryllestaven du også et gridlayout til
indstillinger.
Du har altid mulighed for at gå tilbage til
dit hjem-gridlayout. Det er smart, hvis du
hurtigt vil gå fra et emne-gridlayout og
tilbage til dit kerneordforråd.

Smart grammatik vil rette dine
meddelelser, efterhånden som du
opbygger dem. Når brugeren er
parat til det, tilbyder tryllestaven
mere kontrol for at udforske mere
komplekse dele af sproget – som
verbernes bøjninger og struktur

Når du ser ikonet Bliv her, betyder det,
at du befinder dig i et selvlukkende
gridlayout. Du kan vælge at forhindre
dette gridlayout i at lukke, hvis du fx vil
vælge mere end ét af ordene i dette
gridlayout. Alle gridlayouts med udvidet
kerneordforråd er selvlukkende.
Tip: Super Core motiverer også brugere til at udvikle indsigt i deres ASK-enhed ved at
give dem adgang til indstillinger som batterilevetid og lydstyrke – på en letforståelig
måde og med de enkle ord, der kan bruges til at tale om dem.
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Udvidet kerneordforråd
Det udvidede kerneordforråd er organiseret i fem kategorier, som har klare titler.

personer

spørgsmål

handlinger

beskrive

små ord

Personer
På gridlayoutet Personer finder du adskillige personlige stedord (fx ham, hende, dem, vi)
og de mest almindelige navneord om mennesker (fx pige, mand, mor, far, ven).

Du kan også gå til et udvalg af gridlayouts til at kommunikere om mennesker (familie,
venner, arbejde, personligheder til historier osv.). Her er der god plads til at tilføje navne
på familiemedlemmer eller navne på venner og bekendte.
I toppen af gridlayoutet har du et udvalg af nyttige ord (fx hedder, navn) og Selv ord, som
tager dig til et gridlayout med tilbagevisende stedord (jeg selv, sig selv, os selv).

Tip: Husk at tilføje dit navn til cellen til mit navn, så du hurtigt kan fortælle folk, hvad du
hedder.
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Spørgsmål
Gridlayoutet Spørgsmål indeholder en hel masse ord, som kan bruges til at stille
spørgsmål (fx hvor er den?). Du kan også bruge dette gridlayout, når du vil svare på
spørgsmål (fx “Har du alt, hvad du har brug for?” Ja, det har jeg).

Disse ord bruges tit i en sætning og til blot at stille og besvare spørgsmål – men det kan
være en god måde at lære dem på.

Tip: Til at begynde med er det en god idé at vise brugeren, hvordan disse ord bruges
indenfor gridlayoutet spørgsmål. På den måde lærer brugeren lettest, hvor disse ord
er placeret. Senere kan du gå videre og vise brugeren, hvordan ordene kan bruges i
andre typer af vendinger og sætninger.
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Handlinger
Gridlayoutet handlinger er stedet, hvor du finder alle verberne i Super Core. Du vil også
se nogle at disse handlingsord gentaget andre steder, fx på gridlayouts til dagligdags,
lege og undervisningsaktiviteter i de dynamiske kolonner.

Ordene i dette gridlayout er inddelt i grupper efter handlingstype. Hver gruppe kan
udvides, så de viser flere handlinger af samme type.
Tænk og tal
Her finder du handlinger vedrørende at tænke, mærke og tale (lade som om, bede,
synge, smile, elske). Ordene “tænke”, “mærke” og “sige” findes alle på startgridlayoutet
for at gøre det nemmere at huske dem.
Hverdag
Her finder du handlinger, som er relevante for dagligdagen hjemme eller i skolen, og
som en del af daglige rutiner og læring (fx lære, læse, påklædning, vente, høre, tælle).
Mange af ordene er yderst nyttige, da det er handlinger, vi har brug for at udføre i
hverdagen – som “spise”, “tage bag”, “sove” og “åndert”.
Gøre
Her finder du handlinger, som gøres ved noget, en ting eller en person (fx åbne, hælde,
købe, grave, vinde). Mange af ordene er transitive verber og fungerer derfor bedst, hvis
de har et direkte objekt efter sig – som “åbn døren”, “køb noget mælk” og “vind spillet”.
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Bevæge
Her finder du handlingsord, hvor du kan se bevægelsen, og de viser selve handlingen (fx
skubbe, bygge, pynte, ryste, køre). Disse handlinger kan læres helt visuelt ved at få vist,
hvordan tingene bevæger sig.

Tænk og tal

Hverdag

Gøre

Bevæge

Du kan også udforske handlingerne alfabetisk ved at vælge a-z.

Handlinger abc

Handlinger, som begynder med S

thinksmartbox.com

12

Beskrive
Dette er stedet, hvor du finder alle tillægsordene i Super Core. Nogle af dem er også
gentaget på gridlayouts til dagligdags-, lege- og undervisningsaktiviteter – i de
dynamiske kolonner.

Beskrive-gridlayoutene indeholder også nogle praktiske talemåder og sætningsstartere
til at støtte sætningsopbygning og reducere behovet for at navigere tilbage til andre
gridlayouts (fx “den er”, “lidt”, “virkelig”). På den måde kan du hurtigt opbygge en
sætning såsom “det er virkelig vigtigt”, eller stille spørgsmål som “er den lidt våd?”
Tillægsord, som ligner hinanden i den måde de anvendes, eller som bruges til at beskrive
lignende ting, er alle sat i samme gruppe.
Ser ud
Her finder du ord til at beskrive, hvordan noget ser ud, eller til at beskrive noget du ser (fx
ens, smuk, gammel, høj, rodet).
Kvalitet
Her har vi samlet ord til at beskrive karaktertræk ved personer eller ting. Det kan
omfatte, hvor god eller dårlig noget er, med ord som “virkelig”, “værst” eller “fræk”. Du
finder også mere abstrakte ord som “uretfærdig”, “stærk” og “svært”. Det kan hjælpe at
huske på, at mange af disse ord kan bruges som svar på et spørgsmål såsom “hvordan
er den?” (sjov, mærkelig, farlig osv.).
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Føles og smager
Disse ord beskriver noget, du mærker, såsom temperatur (varm, kold, lun osv.), tekstur
(blød, pelset, hård osv.), og smager (lækkert, smagfuldt, brusende).
Størrelse
Det er her, du finder ord til at beskrive størrelsen på noget (stor, lille, enorm, mellem osv.).

Ser ud

Kvalitet

Føles

Smager

Størrelse
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Beskriv-gridlayout indholder også farver og former.

Form

Farve

Du kan gennemse beskrivelsesord alfabetisk ved at vælge beskrive abc

Beskrive abc

Beskrivelsesord, som begynder med “S”
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Små ord
Gridlayoutet med små ord har en masse forskellige typer af nyttige ord. Du finder et
udvalg af bindeord (og, men, fordi, hvis osv.), bestemmelsesord (en, et, hver osv.) og
mængder (nogle, nogen osv.).

Selvlukkende gridlayouts
Gridlayouts med udvidet kerneordforråd er selvlukkende,
hvilket betyder, at gridlayoutet automatisk lukker, så snart
du har valgt de ønskede ord – og tager dig tilbage til det
gridlayout, som var dit udgangspunkt.

For at gøre det enkelt
har vi kaldt dette
gridlayout for Små ord –
fordi mange af ordene er
korte!

Det hjælper med at gøre kommunikationen og
navigationen meget hurtigere, hvilket især er en stor
hjælp for brugere med en langsom betjeningsmetode.
Hvis du vil blive på et selvlukkende gridlayout for at bruge
mere end ét ord, eller bruge tid på at udforske forskellige
ord, kan du vælge tegnestift-ikonet til at blive her i toppen
at gridlayoutet.
Tip: Det kan være en fordel at lære brugeren om selvlukkende gridlayouts ved hjælp af
en rigtig tegnestift, et stykke papir og en korktavle. Hold papiret op mod korktavlen og
slip det. Saml derefter papiret op, og tal om, at vi vil have papiret til at “blive her”, og
skal derfor bruge tegnestiften til at få det til at “blive her”.
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Dynamiske kolonner
Super Core bruger dynamiske kolonner til at kombinere kerneord med aktivitetsspecifikke
ordforråd, som fokuserer på situationer i det virkelige liv, rutiner i hverdagen samt lege og
fritid.
Disse to kolonner tager dig med hen til et udvalg af nyttige gridlayouts, som hver især
har et bredt ordforråd til at tale om daglige aktiviteter, følelser, steder, position, tid, skole
m.m.

Når du vælger et gridlayout, ændrer kolonnerne sig for at give dig nyttige ord
og sætninger indenfor det pågældende emne, så du hurtigt kan sammensætte
kerneordene.
Nogle af gridlayoutene i disse kolonner kan udvides for at give dig endnu flere ord og
sætninger (fx position, steder, tid, følelser, skole).

Leg

Tog
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Aktiviteter
Gridlayoutene til dagligdags-, lege- og fritidsaktiviteter er spækket med ord og
sætninger til rutiner i hverdagen og sjove aktiviteter. De dukker op ved siden af
kerneordforrådet og giver brugere mulighed for at begynde at lære og kommunikere på
en funktionel, velkendt og sjov måde.
Typiske hverdagsaktiviteter er ofte en del af barnets rutine såsom at klæde sig på, tage
et sted hen og sove.
I ordforrådet til børn er der en række forskellige legeaktiviteter; fra sanselege med
bobler, balloner og sand, til kreative lege med klodser, krea og tegning, eller lade som
om-lege og læsning.
I ordforrådet til unge og voksne finder du et udvalg af fritidsaktiviteter, herunder hænge
ud, hygge, gaming, havearbejde og skønhed.
Dagligdagsaktiviteter

Legeaktiviteter

eat & drink

washing

music

ball

drawing

cars

toilet

shopping

bubbles

pretending

craft

singing

dressing

going places

dressing up

reading

trains

Mr Potato

cooking

learning

building

sand

playdough

water

sleeping

balloon

Disse gridlayouts indeholder nyttige sætninger, som er knyttet til hver aktivitet. Du kan
for eksempel hurtigt spørge “kan vi gå på legepladsen” fra Tage steder hen, eller fortælle
en person at “vandet er for varmt” fra Bad.

Tage steder hen

Hurtige sætninger til tage steder hen

Tip: Gridlayouts til aktiviteter har den samme samling af sætninger for at gøre brugeren
fortrolig i brugen af de enkelte vendinger (fx “jeg vil spille” og “min tur” (ordforråd til
børn), og “jeg kan gøre det” og “jeg ved ikke” (ordforråd til unge og voksne)). Det hjælper
brugerne med at interagere med mennesker omkring dem.
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Liste med sætninger

I ordforrådet til unge og voksne er der lister med udvidede sætninger til de enkelte
dagligdags- og fritidsaktiviteter. For at motivere brugere til at personliggøre deres
gridsamlinger, har vi gjort det nemt at redigere disse lister og tilføje ord.
For at gøre dette skal du opbygge en sætning ved hjælp af kerne- og aktivitetsspecifikt
ordforråd, som du plejer. Vælg dernæst tilføj sætning for at gemme sætningen til senere
brug.
Du kan også slette sætninger ved at vælge cellen Slet sætning og derefter den sætning,
du ønsker at fjerne.
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Emnespecifikke gridlayouts
Gridlayouts med specifikke emner findes i de dynamiske kolonner.

Der er over 1.000 kategori-ord til at udforske på de emnespecifikke gridlayouts, som
hver især er organiseret efter frekvens, altså brugshyppighed. Hvis der er to gridlayouts
indenfor et emne, vises de oftest brugte ord på det første gridlayout.
Hvert emne er organiseret semantisk (betydningsmæssigt) for at gøre det lettere for
brugere at finde de ønskede ord hurtigt. I gridlayoutet om køretøjer finder du fx køretøjer,
som flyver (flyvemaskine, helikopter osv.) grupperet i samme kolonne, mens vandgående
køretøjer er placeret i en anden (fx båd, færge).

Få mere at vide om den
semantiske opsætning og
andre designrelaterede
beslutninger på side XX

Køretøjer
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Tryllestav
Tryllestaven er stedet, hvor du kan fikse forskellige ting i Super Core! Den er designet
til at forenkle ting som grammatik og indstillinger på din enhed, som ellers kan være en
vanskelig del af at lære at bruge ASK.

Grammatik
Det meste af tiden vil Smart Grammar-systemet i Grid
arbejde effektivt, mens du bygger meddelelser, for at
korrigere grammatikken automatisk for dig. Hvis du vil sige
“Jeg går nu”, så vil grammatikken allerede være rettet for
dig, så du ikke behøver at ændre “gå” til “går”.

De forskellige bøjninger af
verber (fx gik, går) findes
altid i den samme celle på
tryllestavs-gridlayoutet

Nogle gange vil du måske ændre tiden for et udsagnsord
såsom “stoppe” til “stoppede” eller “gå” til “gik”. Her hjælper
tryllestaven dig med at gøre det på en enkel og forudsigelig
måde.
Du kan også tilføje endelser på ord (suffikser). Du kan
vælge mellem forskellige endelser, fx -en, -n, -er, -r. Disse
ord rettes automatisk for dig, så de er stavet rigtigt.

Tip: Endelserne “en”, “-n” har blå farvekode for at vise, at de sædvanligvis bruges til at
angive bestemt form ental for fælleskønsord. Endelserne “et”, “-t” har violet farvekode
for at vise, at de sædvanligvis bruges til at angive bestemt form ental for intetkønsord.
Du vil også se dem i nogle af de emnespecifikke gridlayouts i Super Core 50.
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Valgmuligheder for verbet “blæser”
Når du vælger et hvilket som helst verbum på et gridlayout med kerneordforråd
eller aktiviteter i Super Core 50, får du også vist verbets forskellige former. De vil stå
nedenunder skriveområdet, hvor nyttige næste ord normalt dukker op, så det er hurtigt
og nemt at ændre verbets tid.

Indstillinger
På gridlayoutet Indstillinger har du enhedsindstillinger som lysstyrke og batteri samt
sætninger, som kan være nyttige for brugeren (fx “oplad enhed”). Det hjælper med at
lære brugeren nogle vigtige færdigheder såsom at sørge for opladning af enheden.
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Der er også nogle enkle indstillinger til justering af, hvordan enheden betjenes. For
eksempel kan brugere, der betjener deres enhed med øjenstyring, have behov for
at ændre fokuseringstiden eller tjekke, at deres stilling er korrekt, så kameraet kan
registrere deres øjne.
Tip: Når du har valgt, hvordan du vil betjene enheden, får du kun vist de indstillinger,
som er relevante for dig. Så hvis du er kontaktbruger, ser du kun indstillinger for
scanningshastighed.

Se al tekst
Hvis du er i gang med at skrive en lang meddelelse, kan du bruge gridlayoutet Se al tekst
for at udvide skriveområdet og derved se mere af din meddelelse.
Du kan også bruge dette gridlayout til at læse en sætning tilbage ad gangen, i stedet for
at læse hele meddelelsen op. Det er nyttigt, når du opbygger en lang meddelelse, som
du vil sige i mindre dele, fx læse repliklinjer i et skuespil eller fremlægge en præsentation.
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Særlige funktioner

Tilgængeligheds apps som e-mail og SMS er lagt ind i gridsamlingen for at give brugere
mulighed for at skive SMS-beskeder og e-mails ved hjælp af deres symbolordforråd. Du
får adgang til disse apps fra tryllestaven > apps.
Brugere har også adgang til mediefiler, som er gemt på deres enhed, herunder billeder,
videoer og musik. Der er også et område, hvor man kan gemme noter og gridlayouts til
omverdenskontrol. Nogle af disse apps kræver lidt opsætning:

Tilføje kontakter
Til at foretage opkald og sende e mails eller SMS-beskeder gennem Super Core skal
du først tilføje nogle kontakter. Det kan du gøre ved at vælge Menulinjen og gå til
Indstillinger – Kontakter.
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SMS-beskeder

Gridlayoutet til SMS-beskeder viser en liste med meddelelser fra din telefon. Du kan
navigere i listen med piletasterne. Udtal læser din SMS-besked op. Vælg Åbn, hvis du vil
se hele samtalen.

For at begynde en ny besked skal du først tilføje en kontakt.
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E-mail

Med pile-cellerne kan du navigere i din indbakke. Her kan du sende e-mails til dine
kontakter eller e-mailadresser, du kender. Når du åbner en e-mail, kan du læse hele
e-mailkæden.

For at oprette en ny e-mail skal du gå hjem, skrive meddelelsen og så bruge tryllestaven
til at dele og sende den som e-mail.
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Tilpasning af Super Core
Her får du vores forslag til, hvordan du bedst kan tilpasse Super Core:

Personer
Tilføj navnene på de personer, som er vigtige
for brugeren. Det kan være familiemedlemmer,
skolelærere, venner og naboer.

Du kan gøre Super Core endnu
mere motiverende ved at
tilføje personligt ordforråd,
fx tilføje dine favoritting eller
navne på venner og familie

Til det er der er rigeligt med blanke felter i
gridlayouts til venner, familie, skole og andre
personer. Man kan også tilføje billeder af personer
for at gøre dem endnu mere betydningsfulde for
brugeren.
Navne på kæledyr kan også tilføjes, da de mange
gange er en vigtig del af familien!

Beskeder
Fra gridlayoutet beskeder i Super Core kan du hurtigt dele
hele beskeder. Det kan være vigtig information, du har brug
for at sige hurtigt (fx “der er noget galt”), eller noget, du ofte
siger såsom dit navn.
Du finder en masse brugsklare beskeder og nogle beskeder, du kan gøre personlige, så
de bliver mere effektfulde:

Hvis du har specifikke behov, fx i
forbindelse med din sundhed eller
personlig pleje, kan du tilføje sætninger
her (fx “jeg har brug for sugning”, “jeg
har brug for min inhalator”)

Hvis der er steder, du ofte tager hen,
så tilføj dem her (fx “jeg vil gerne hjem
til tante Anna, hvornår skal vi se tante
Anna?”).

Det er også en godt sted at tilføje,
hvordan du siger ja eller nej med
nonverbal kommunikation (fx “jeg ser til
højre for at sige ja, jeg blinker to gange
for nej).

Brug beskederne her til hurtigt at
sige noget om dig selv: tilføj dit navn,
hvor gammel du er og nogle af dine
favoritting.
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Særlige steder
Tilføj steder, brugeren kan lide, og som ikke allerede findes i gridlayoutet steder. Det kan
være navnet på en bestemt butik eller restaurant – eller velkendte steder, som brugeren
beskriver med et specifikt navn (Byparken, Torvet osv.).

Mine favoritting
Det er alfa og omega at sørge for, at ASK-brugere kan tale om deres favoritting,
da det ofte er en meget motiverende måde at lære sproget på. Udover at redigere
gridlayoutene beskeder, er der en masse emnespecifikke gridlayouts, hvor brugerens
favoritting kan tilføjes, bl.a. mad, drikke, legetøj, spil.

Religion og kultur
Der findes ordforråd vedrørende religion og højtider til at tilpasse til i de emnespecifikke
gridlayouts samt et gridlayout til bøn under dagligdagsaktiviteter. Vi har ladet dem være
tomme, så de kan personliggøres med brugerens religion.
I de emnespecifikke gridlayouts er der også plads til andre kulturelle forhold såsom mad
og beklædning.

Min krop
I familien bruger vi forskellige ord til at omtale private kropsdele, og derfor er det vigtigt,
at den enkelte ASK-bruger har adgang til disse ord. Under emner finder du et gridlayout
om kroppen, inklusive et gridlayout om private dele.
Private dele er skjult som standard, så du kan personliggøre det, før du deler det
med brugeren. For at få dette gridlayout frem skal du ændre Celle Tilgængelighed i
redigeringstilstand; fra skjult til fuldt tilgængeligt. Du kan personliggøre gridlayoutet med
ord, brugeren er fortrolig med.
For at vise symboler med indhold kun for voksne kan du gå til Indstillinger – Symboler, og
vælge Vis symboler med indhold kun for voksne.

Helbred
Gridlayoutet med helbredsrelaterede emner indeholder nogle generelle ord, og du kan
tilføje andre ord, som er specifikke for brugerens sundhed.

Betjening
Til brugere, som bruger en alternativ betjeningsmetode, kan der tilføjes yderligere
information om dette i gridlayoutet Indstillinger (fra tryllestaven).
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For eksempel hvis brugeren anvender øjenstyring og bærer briller, kunne du tilføje
sætningen “vil du pudse mine briller”.

Vittigheder
Vi har lagt nogle vittigheder ind i Super Core, men der kan naturligvis tilføjes mange
flere! At fortælle vittigheder kan være en yderst motiverende måde for ASK-brugere til at
interagere med andre børn og voksne – og lære om, hvordan man skiftes til at tale i en
samtale.

Tastaturer
Standardtastaturet i Super Core er et fonetisk tastatur, hvor du kan høre den lyd, hvert
bogstav har, når du vælger et bogstav. Det er designet til at motivere til at udforske af,
hvordan et bogstav lyder og udvikle tidlige læsefærdigheder.
Andre tastaturer er også tilgængelige, herunder et abc-tastatur, som udtaler navnet
på bogstavet i stedet for lyden, og et abc-tastatur, som blot tilføjer bogstavet i
skriveområdet uden at udtale det samt et tastatur med qwerty-layout. Der er også
tastaturer med forudsigende celler, beregnet til brugere, som begynder at stave flere og
flere ord. .
Du kan ændre standardtastaturet ved at redigere gå til-cellen stavning i de dynamiske
kolonner.

bogstavnavne

udforsk lyde
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Sprog, læring og læsefærdigheder
Super Core har en lang række funktioner, som er designet til at støtte udvikling af
sproget, læring og læsefærdigheder.

Sprog
Over 2.500 ord og sætninger med fokus på
funktionelle og ofte anvendte ord

Her finder du en
opsummering af
funktioner til sproglig
udvikling, læring og
læsefærdigheder

Evidensbaseret kerneordforråd med et stort
udvalg af konceptord (fx stor, lille, god, dårlig)
Enkelte ord, sætninger og bogstaver til at styrke
spontan, fleksibel og hurtig kommunikation.
Strategier til at understøtte udforskning af
grammatiske strukturer, herunder verbernes
tempus (fx stop, stoppede, stoppet) og
ordendelser (fx bog, bogen)
Omhyggeligt symbolvalg, som kombinerer de symboler, der er visuelt tydeligst,
oftest bruges i specialskoler, nemt kan udforskes af brugere for at udvide
hukommelsen, og som har størst relevans for barnets oplevelser i hverdagen

Læring
Fokus på sproglæring gennem funktionelle og motiverende aktiviteter
Gentagelse af ordforråd på tværs af gridlayouts til at understøtte læring i forskellige
kontekster og situationer. Mange af ordene findes på flere gridlayouts til aktiviteter,
så de kan bruges gentagne gange (fx igen, skubbe, vælge)
Faste placeringer af ord i alle kerneordforråd og emnespecifikke gridlayouts. Ord,
som findes på adskillige gridlayouts vil så vidt muligt altid være placeret det samme
sted
Ordene er organiseret semantisk for at hjælpe barnet med at finde de ønskede
ord (fx fest, balloner, gave) hurtigt. Der findes også semantiske links mellem
gridlayoutene: ord, som har en lignende betydning, har samme placering i
forskellige gridlayouts (fx brandmand, brandstation og brandbil i Arbejde, Steder og
Køretøjer)
Fitzgerald tastelayout og farvekoder til forskellige ordtyper for at hjælpe brugere
med at finde de ønskede ord til at bygge en sætning
Hurtig adgang til koncepter, som er vigtige i undervisning (fx farver, former, følelser,
position)
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Læsefærdigheder
Et fonetisk tastatur motiverer brugere på alle niveauer til at udforske bogstaver og
deres lyde
Mulighed for forskellige tastaturer, herunder tastaturer med forudsigende celler,
som du kan tage i brug på et passende tidspunkt
Selektiv brug af symboler, hvilket motiverer til at lære hele ord, som ofte er mere
vanskelige at udtrykke med symboler (fx den/det, en/et, men, kunne)
Der er lagt vægt på læsning overalt i Super Core, særligt i gridlayouts til
dagligdags-, lege- og skoleaktiviteter. Der er også et gridlayout med ordforråd til at
tale om bøger med kerneord samt historiespecifikke ord og sætninger til at støtte
brugere i at deltage i historielæsning
Gridlayouts med skoleemner indeholdende emnespecifikt sprog samt
kerneordforråd med mulighed for at udvide til gridlayouts med endnu flere relevante
emnespecifikke ord
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Forskning og referencer
Valg af ordforråd
Ordforrådene i Super Core valgt meget omhyggeligt baseret på omfattende indsigt i
forskning af kerneordforråd, herunder forskellige 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)
En del af denne forskning undersøgte kerneordforråd hos børn og voksne med et typisk
verbalt udviklingsforløb, men omfattende også betydningsfuld forskning i sproget
hos børn med handicap (Deckers et al., 2017) samt voksne ASK-brugere (Hill, 2001) og
skriftligt sprog hos børn, som er i færd med at udvikle deres læsefærdigheder (Clendon,
2006).
Dette blev sammenlignet med data fra Dynamic Learning Maps Core Vocabulary (DLM
Professional Development Team, 2013), som er en detaljeret analyse af brugsfrekvensen
for kerneord (særligt i skolemiljøer) og deres vigtighed i ASK-ordforråd.
Ordforrådene i Super Core er også valgt på baggrund af vigtige ressourcer, som lægger
vægt på funktionelt og vigtigt ordforråd til børn og voksne med handicap, såsom
Makaton Core Vocabulary (Walker, 1987) og Downs Syndrome Education Vocabulary
Checklists.
Makaton Cores ordforråd indeholder et udvalg af 450 ord til funktionel kommunikation
i hverdagen og blev oprindeligt udviklet til at lære voksne med læringsmæssige
udfordringer tegnsprog (Walker, 1987). Det benyttes nu i vidt omfang til børn og voksne
med forskellige handicap i Storbritannien.
Downs Syndrome Education Vocabulary Checklists er en samling bestående af tre
ordlister. De er designet til at støtte forældre og fagpersoner i at registrere tidlig
sprogudvikling og identificere, hvilke ord de bør lære deres barn. Disse lister omfatter en
masse yderst funktionelle ord, som er vigtige i kommunikationen i dagligdagen.
Disse data blev sammenlignet med talefrekvensdata fra det talte sprog og ASK-brugeres
sprog (The British National Corpus, 2007).
Endelig blev udvalget og organiseringen af ordforråd påvirket af klinisk viden og erfaring
fra arbejde med børn, der er udfordret på deres tale, sprog og kommunikation.
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Konceptbaseret ordforråd
Udover et omfattende kerneordforråd indholder Super Core også et omfattende udvalg
af konceptbaserede ord. De er designet, så de er lette at finde og vælge og omfatter:
farver, former, tal og ord, der beskriver størrelse, tid og sted
Konceptbaserede ord bruges næsten konstant i undervisningen (Schwarz & McCarthy,
2012), og vi ved, at de er vigtige for tidlig læring (Lahey & Bloom, 1997) samt for udbyttet
af undervisningen (Bracken & Crawford, 2010).
Forskning har imidlertid vist, at andre ASK-ordforråd ofte ikke formår at inkludere disse
ordforråd, eller de er svære at betjene – dvs. kræver adskillige valg for at nå hvert
konceptbaserede ord (McCarthy, Schwarz & Ashworth, 2017).

Layout
Alt ordforråd i Super Core er arrangeret på en måde, som er designet til at støtte
ASK-brugere og deres kommunikationspartnere i at lære og huske de forskellige ords
placeringer.
Placeringerne er fastlagt på baggrund af forskning i brugshyppigheden indenfor
kerneordforråd, så de oftest brugte og nyttigste ord har prioritet højest, og der således
kræves færre valg for at sige dem. Det vigtigste, oftest brugte kerneord er prioriteret
højest og er inkluderet i den faste kerne i Super Core.

Super Core 50
Ordforråd på kernegridlayouts er arrangeret fra venstre til højre i følge Fitzgeraldopstillingen (Fitzgerald, 1949). Det betyder, at ordene er organiseret i blokke sammen
med andre ord af samme type. Du finder fx pronomenerne i samme blok, verberne i en
anden og så videre.
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Farvekoder
Forskellige ordtyper har forskellige farvekoder for at fremhæve måden, de er organiseret
på – og gøre det lettere at navigere i kerneordforrådene. Super Core benytter Modified
Fitzgerald Key (Goossens, Crain & Elder, 1992), et farvekodesystem, der ofte anvendes i
ASK-ordforråd.
Børnevenlig titel

Grammatisk term

Farve

Eksempler
ham, hende, mand, pige,
læge

Person-ord

Stedord

Gul

Handlings-ord

Verber

Grøn

Benævne-ord

Navneord

Orange

spand, kat, tallerken

Beskrive-ord

Navneord

Blå

stor, kold, særlig, gul

Små ord

Forholdsord,
bestemmelsesord, bindeord
og biord

Grå

og, af, fordi, op, i

Spørgsmåls-ord

Spørgende stedord

lilla

hvem, hvad, hvorfor

gå, løbe, kunne, klippe

Konsistens og gentagelse
Gentagelse er altafgørende for læring, og det gælder naturligvis også for læring af nye
ord. Af den grund er der mange gentagelser i Super Core, således at de samme ord
findes på adskillige gridlayouts. Men hver gang et ord er gentaget, er placeringen fast,
så det vises på samme sted i alle gridlayouts.

Læse

Sove

Ved at gentage ord på forskellige gridlayouts støttes Super Core-brugere i at anvende
nye ord i forskellige situationer, hvilket hjælper dem med at lære ordenes betydning, og
hvordan de kan kombineres med andre ord. For eksempel kan brugeren lære, at ordet
“igen” betyder at gentage noget, men også at det kan betyde, at man vil gentage en
handling (fx kaste igen, åbne igen) eller størrelsen eller placeringen af noget (fx stor igen,
op igen).
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Semantisk layout
Ordene i Super Core er grupperet semantisk, altså efter deres betydning, i stedet for
at organisere dem alfabetisk. Dette er nyttigt for brugere, som endnu ikke kan læse og
skrive.
For eksempel er det meget mere nyttigt at have “ambulance” grupperet med andre
udrykningskøretøjer som “politibil” og “brandbil” end ved siden af “båd”

og “bus”.

Køretøjer
Ved at organisere ord efter deres betydning kan brugere skimme gridlayoutet fra venstre
til højre, og når de ser et ord, som ligner det ord, de leder efter, kan de kigge ned ad
kolonnen og finde det ønskede ord. Det ligner den måde, vi lærer at læse på; fra venstre
til højre.

Semantisk relateret ordforråd
Ord, som har en lignende eller relateret betydning, men findes på forskellige gridlayouts,
har også faste placeringer, hvor det er muligt.
Så vidt muligt er ord, der har en lignende eller relateret betydning, placeret på samme
sted på forskellige gridlayouts. Hensigten er at gøre det hurtigere og nemmere at finde
ord samt reducere mængden af læring for at navigere i Super Core.
For eksempel findes “brandmand” på samme placering i gridlayoutet arbejde, som
“brandbil” på gridlayoutet om køretøjer og “brandstation” på gridlayoutet om bygninger.
Det er nyttigt for brugere, som allerede har lært at finde et af disse ord.
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