
  Anpassningsansvisning 

Vill du lära dig mer? Gå till www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar  
eller kontakta swedensales@tobiidynavox.com för mer information. 

Anpassningsanvisning Snap Core First 

Under Snabbord och sidan Hälsningar och sociala fraser lägger ni till användarens namn under 

knappen Heter vad och eventuellt något som personen gillar MYCKET eller skulle tycka var lustigt 

(viktigt att uppdatera!). ”Jag heter Anna och jag älskar att basta” eller ”… tycker om att kramas” 

eller ”… pratar med den här apparaten, coolt va?”. 

Har personen mindre rutnätsstorlek än 4x4 har hen inte direkttillgång till fliken Hälsningar och 

sociala fraser men den kan dras fram från sitt gömda läge eller så kan ni lägga till en knapp för 

ändamålet att presentera sig t ex under Snabbord - Mina fraser.  

Under Basord - Mina ord lägger ni till enstaka ord som personen är intresserad av och skulle vilja 

prata om flera gånger på en dag. Kan t ex vara favoritkompisen, en leksak, en aktivitet osv. Lägg till i 

grundform t ex Lisa, dinosaurie, gunga.  

 

Obs! Kan personen redan säga ett ord kanske det inte är prioriterat att lägga in men om de har ett 

ord de säger otydligt, ofta tecknar eller pekpratar om är det bra att lägga till det.   

Under Snabbord och sidan Mina fraser lägger ni till en färdig fras/en mening som personen skulle 

vilja säga flera gånger per dag. En fras kan också vara ett enstaka ord som man kan säga fristående 

som en fras. Välj gärna något är motiverande för den att använda t ex en återkommande fras från 

favoritprogrammet, svordomar, uttryck som jämnåriga säger t ex “seriöst?!”, “lol”. Etikett är vad 

knappen heter och meddelande är vad knappen säger. T ex Etikett: OMG Meddelande: åhmajgadd 

eller Etikett: Jaga mig? Meddelande: Kan du jaga mig? Meddelandet blir automatiskt samma som 

etiketten om det ej redigeras. Lägg till saker under Mina fraser som ni tror att användaren skulle säga 

minst en gång per dag om de hade möjlighet t ex… 

• Begäranden: “Jag vill ha ipad/rast”, ”Kittla mig!”, ”Gå härifrån” 

• Kommentarer: ”Den är trasig”, ”Vad tokigt!”, ”Jag vill inte” 

• Frågor: ”Kan jag få snuttis?”, ”Vem jobbar imorgon?”, ”Vad ska vi göra?” (Obs! Om personen 

har rutnätsstorlek 5x5 eller större kan det vara bättre att lägga till de två senare under 

Snabbord-Frågor) 

Tips! Använd Intressekartläggningen under Bygga förmågor i kostnadsfria hjälpappen Pathways for 

Core First  – det pekar dig direkt till lämpligt innehåll i Snap Core First. 

Utifrån vad nätverket oftast kommunicerar om/kring. Lägg till en färdig fras/mening under lämpligt 

Ämne där det står ”Ditt meddelande”. Obs! Försök undvika att skapa ett nytt Ämne, använda det som 

finns om det inte verkligen behövs något nytt. Om det behövs nytt kan ni få idéer och struktur genom 

att göra en Länk till en kopia av en sida (välj ett Ämne som liknar det ni ska skapa t ex Ämne: Bil eller 

minibuss för färdtjänståkning).  

• Mat/Vid matbordet – Ämne: Måltider, Något att äta, lägg till fraser som att de ber om något 

motiverande ”Kan jag få ketchupen?”, ”Mer ris tack!” 

• iPad – Ämne: Surfplatteprat, lägg till fras t ex be om iPaden ”Kan jag få paddan?” eller att de 

frågar om köp i program eller t ex lägga till någon fras som sägs på favoritklippet. 

• TV – Ämne: TV Lägg till fraser som: ”Byt till Barnkanalen!”, ”Jag vill se…”, ”Åh neeej inte sport 

IGEN!” 
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Innan ni lämnar/delar ut samtalsapparaten till nätverket kan ni redigera knappar i användarens 

siduppsättning för att indikera hur sidorna ska användas. Se bildexempel nedan: 

 

 

 

Se den detaljerade anpassningsanvisningen för mer detaljer kring placering av individualiserad 

ordförråd. 

 


