
  Anpassninsgansvisning 
  detaljerad 

Vill du lära dig mer? Gå till www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar  

eller kontakta swedensales@tobiidynavox.com för mer information. 

Detaljerad anpassning i Snap Core First efter kartläggning 

Notera att denna detaljerade anpassning är valfri och på intet sätt nödvändig 

för att använda Snap Core First. Vi har dock anledning att tro att systemet 

används i större utsträckning om det känns personligt med motiverande 

innehåll. 

Namn på användare: Lägg till under knappen ”Jag heter” under Snabbord - Hälsningar och 

sociala fraser eller lägg till under Snabbord - Mina fraser om mindre rutnätsstorlek än 4x4. 

Om användaren kunde säga vilket ord som helst tror jag att hen skulle vilja säga:  

Lägg i grundform singular under Basord - Mina ord. 

Användaren är mycket förtjust i….  

Försök utreda vad som är av högsta prioritet, endast det ska in som enstaka ord under 

Basord - Mina ord. Överväg även att lägga till något/några av favoritsakerna som en färdig 

fras under Snabbord – Mina fraser. Tänk att dessa fraser gärna ska fungera oavsett 

kontext/situation; även om jag älskar ketchup så ber jag bara om det i samband med måltid 

och behöver inte ha det under Mina fraser.    

Nedan ska enbart ses som förslag och inte som ett facit. 

att äta (maträtter, godsaker osv): 

Lägg till under Kategorier: Mat och dryck om det inte redan finns där t ex ”ketchup” och under Mina 

ord, Underkategorier: Om mig – Underkategori: Favoritmat. Överväg att visa och dra upp om mindre 

rutnätsstorlek än 5x5 (redigera, bläddra ner tills ni hittar rosa knappen som heter Underkategorier, 

tryck visa och dra sedan upp till en position där den visas, någon knapp måste bytas ut) samt döp om 

knappen till Om mig. Lägg till en färdig fras under Ämne: Måltider t ex ”Jag vill ha ketchup!” kanske 

även Ämne: Matlagning. 

att leka med (leksaker, föremål i hem, i lekpark, teknik osv): 

Lägg till enstaka ord under Kategorier: Leksaker och spel om det inte redan finns och kolla att det 

finns om det också passar in någon annanstans t ex ”stekspade” under Kategorier: Hem, 

Underkategori: Köksföremål) använd sökfunktionen! Lägg in en färdig fras under Ämne: Leka med 

leksaker t ex ”Vi leker att vi lagar mat!” (om tillämpbart, kanske Lekplats om favoritsaken är gunga). 

Tips! Glöm inte bort IR-leksaker! Det kan vara väldigt motiverande för användaren att självständigt 

kunna styra t ex en kontrollstyrd robot. Sök på vår hemsida www.tobiidynavox.com för att lära er hur 

ni redigerar IR. OBS! Fungerar bara på våra dedikerade samtalsapparater. 

att träffa (någon klasskompis, personal, syskon osv): 

En favoritperson har i många fall en plats under Basord - Mina ord men se till att de åtminstone finns 

under Underkategorier: Om mig som ligger under Mina ord. T ex under Familjemedlemmar, vänner 

eller lägg till en sida för Klasskompisar. Lägg till en färdig fras om personen under Ämne: Min familj 

om en familjemedlem t ex ”Min lillasyster heter Lisa och hon är jobbig men gullig”. 
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att göra (leka, spela, gunga, snurra på hjul, lyssna på musik osv): 

Förutom att ha en favoritaktivitet under Basord – Mina ord t ex ”basta” kan det vara bra att se till att 

den aktiviteten finns under Kategorier: Aktiviteter. Lägg till en fras om det i Ämne: Om mig (t ex ”Jag 

bastar så ofta jag kan!”, ”Tycker du om att basta?”) 

att besöka (platser som simhall, busstation, köpcentrum osv): 

Se till att det finns under Kategorier: Platser t ex McDonalds. Lägg gärna på Underkategorier: Om mig 

– Underkategori: Favoritställen som ligger under Mina ord. Överväg att visa och dra upp om mindre 

rutnätsstorlek än 5x5. Om personen ofta vill åka till den platsen eller frågar om den platsen kanske 

lägg till under Snabbord – Mina fraser t ex ”Kan vi åka till McDonalds?”.  

att säga/teckna/peka/titta på:  

 

Lägg in på lämplig plats och fråga särskilt efter det som personen ofta uttrycker men som kanske bara 

de närmaste förstår. T ex tecknar ”leka”, lägg till ”leka” under Basord – Mina ord och ”vill du leka?” 

på Snabbord – Mina fraser. 

Om användaren kunde säga vilken mening som helst tror jag att hen skulle vilja säga: 

Lägg till under Snabbord-Mina fraser. 

Vi samlas ofta allihopa kring (t ex matbordet, tv-apparaten, idrott):  

Detta kräver troligtvis en dialog med de som fyllt i men gå till ett Ämne som passar nätverket t ex 

Ämne: Idrott och lägg till innehåll som kan vara vettigt och roligt för dem av förebilda och prata AKK 

med t ex ”Kom igen nu Kalmar FF!”.  

Vi pratar mest om (t ex mat, vad vi ska titta på, familj):  

Om det är vad de ska titta på och olika TV-program så kan det vara bra att lägga in dessa program 

under Kategori: Om Mig, Underkategori: Favorit-tv-program och Kategori: Underhållning. Lägg gärna 

till några färdiga fraser under Ämne: TV t ex ”Jag vill se Barnkanalen!”. Även här kan ni installera IR 

för att användaren självständigt ska kunna byta tv-kanal direkt på TV’n vilket kan vara motiverande. 

Om hen kunde ställa en fråga tror jag hen skulle undra (t ex vad ska vi göra, vem jobbar?):  

Lägg till under Snabbord – Frågor och den mest frekventa frågan under Snabbord – Mina fraser. 

Användaren skrattar eller visar glädje på något sätt när någon:   

Lägg in som färdig fras under Snabbord - Mina fraser beroende på svar. Om de t ex tjuter förtjust när 

någon rullar rullstolen snabbt ”Kör snabbt!”, om de älskar att bli kittlad ”Kittla mig” eller alltid 

skrattar åt skämt ”Berätta ett skämt!”. 

I användarens omgivning används ofta dessa uttryck (t ex ”walla!”, ”fy tusan vilket väder!”):  

Lägg in det som ofta sägs av övrig familj, klasskompisar eller i arbetsgruppen under Snabbord – Mina 

fraser. En familj la till ”Äru bäng eller?” för att användarens brorsor alltid sa det. 
 

Kom ihåg modellering! Hur mycket roligt och motiverande man än lägger in i Snap Core First är det 

personerna runt omkring som måste prata AKK och vara förebilder för användaren ska lära sig prata 

AKK. 


