
Snap™ + Core First® sidesett
Utvikling og evidens

Utvikling

Utviklingen av Snap + Core First begynte med tre områder beskrevet av ASHA (www.asha.org/Research/
EBP/) som evidensbasert praksis (EBP). Denne evidensen preget og formet innholdet som ble tilbudt, samt 
organiseringen av det. Nedenfor beskriver vi hvordan evidens ble innhentet på hvert område.

Eksterne vitenskapelige beviser 

• Omfattende søk etter og gjennomgang 
av artikler, bøker, konferanseinnlegg osv. 

Perspektiver fra klient/pasient/
omsorgsperson 

• Analyse av bruksmønstre for 
eksisterende ASK-innhold.

• Intervjuer før utvikling.

• Evaluering av innholdet gjennom hele 
utviklingsprosessen.

• Ga innsikt i brukervennlighet og 
tilgjengelighet i praksis. 

Klinisk ekspertise / 
ekspertuttalelser

• Intervjuer med forskere og klinikere med 
omfattende erfaring innen alternativ og 
supplerende kommunikasjon (ASK) og/
eller en spesifikk aldersgruppe eller 
tilstand før utvikling.

• Evaluering av innholdet gjennom  
hele utviklingsprosessen.

• Ga innsikt i samsvar med forskning  
og brukervennlighet

EBP

Klinisk 
ekspertise / ekspertuttalelser
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Klinisk ekspertise / ekspertuttalelser
Klinisk ekspertise og ekspertuttalelser spilte en avgjørende rolle i å fastsette retningen av Snap + Core First og raffinere det i løpet 
av utviklingsprosessen. Blant de konsulterte ekspertene var Karen Erickson og teamet hennes ved Center for Literacy and Disability  
Studies ved University of North Carolina at Chapel Hill. Dette høyt respekterte teamet hadde utforsket «språket til studenter i akademiske 
situasjoner» og hvordan det kan virke inn på valg og introduksjon av kjerneord (Hatch, Erickson, Dennis, & Cummings, 2012). Denne 
spennende forskningen resulterte i et foreslått sett av kjerneord som hadde stor innflytelse på innholdet, oppsettet og den systematiske 
veksten av kjernen i Snap + Core First. 

Andre konsulterte eksperter omfattet ledende forskere og klinikere på feltene for ASK, lese- og skrivekunnskap, 
autismespekterforstyrrelser, afasi, cerebral parese osv. I Tobii Dynavox består teamet som er ansvarlig for å utvikle innholdet i Snap + 
Core First og brukerstøtte, av logopeder, pedagoger, rehabiliteringseksperter og fagfolk innen tekniske hjelpemidler, alle med årevis  
med erfaring innen en rekke situasjoner med individer i alle aldre og med alle diagnoser. 

For mer informasjon, se nettstedet deres på  http://www.project-core.com/.  

Perspektiver fra klient/pasient/omsorgsperson
Med perspektiver fra klienter og omsorgspersoner fikk Snap + Core First prøvd seg i den virkelige verden, med ekte tidspress og 
utfordringer. Vi definerer klienter som de som faktisk bruker produktene våre som et kommunikasjonsmiddel, mens omsorgspersoner 
inkluderer pedagoger (både vanlige lærere og spesialpedagoger), logopeder, paraprofesjonelle med mer omfattende ASK-erfaring, 
koordinatorer av tekniske hjelpemidler og familiemedlemmer av de som bruker ASK. Tilbakemeldinger fra klienter og omsorgspersoner 
angående brukervennligheten av programvare og innhold (testing av brukervennlighet) i årenes løp har lagt et utmerket grunnlag som vi 
har kunnet bygge videre på. Kontinuerlige tilbakemeldinger har finjustert det endelige produktet. 

Mye av testingen av brukervennlighet vi utførte underveis i 
utviklingen av Snap + Core First, rettet seg mot tilretteleggerne 
eller omsorgspersonene heller enn de fremtidige sluttbrukerne.  
Det er flere årsaker til at vi gjorde dette, blant annet følgende:

• Testing av ny programvare og innholdsdesign på eksisterende 
brukere kunne potensielt vært ekstremt frustrerende og 
forvirrende for brukerne. Mange av brukerne har nedsatte 
kognitive eller emosjonelle funksjoner, som kan gjøre det 
vanskelig å forstå at oppgavene kun er midlertidige og på et 
prototypsystem. Det kunne i noen tilfeller vært etisk uforsvarlig 
å frata en bruker den personlige enheten for å teste noe nytt.

• Erfaring med flere ulike systemer er en fordel og gir oss den 
gunstigste tilbakemeldingen og informasjonen om designen. 
Pedagogene og terapeutene vi brukte, har omfattende 
bakgrunn fra og har blitt eksponert for andre systemer,  
og har en solid forståelse av behovene og barrierene 
sluttbrukeren står overfor.

• Det er lettere å fastslå om omsorgspersonene både har  
forstått de tildelte oppgavene og kan gi grundige og  
nøyaktige tilbakemeldinger om opplevelsene sine.

• Det er omsorgspersonene som er de første kundene når en 
bruker får en enhet. Det er uhyre viktig at disse individene  
kan redigere og bruke enhetene uten problemer.

Hyppighet av brukertesting

Testingen ble utført over syv perioder (som kunne bestå av opptil 
flere uker hver), og mange økter ble lagt til i dette tidsvinduet. Vi ba 
deltakerne om å fullføre en serie av 26 oppgaver som var opprettet 
for omsorgspersoner. Disse løste enten et problem i den gjeldende 
programvaren, var avgjørende for rask suksess eller var noe vi slet 
med å bestemme oss for hvordan vi skulle håndtere.

Spesifikke resultater

Det avgjørende målet med utviklingen av Snap + Core First var 
å skape en intuitiv programvare med et enkelt, brukervennlig 
grensesnitt, og samtidig tilby det mest robuste innholdet og 
de mest effektive verktøyene for engasjement, vekst samt 
lese- og skrivekunnskap. Sammenligningstester fant sted opp 
mot konkurrentenes produkter samt vårt eget tidligere produkt, 
Compass. Det er viktig å merke seg at testingen i Compass var 
designet for å samle inn informasjon om hvor bra det støtter 
symbolbaserte brukere, så testingen bør kun vurderes i lys av dette.

Klient/omsorgsgiver-perspektivet (brukertesting) virket positivt inn 
på utviklingen av Snap + Core First på mange måter.

• Redigering. Brukertesting har vist at redigering i Snap er 
langt enklere og betydelig forbedret sammenlignet med det 
mindre intuitive Compass. Det er nå enkelt å flytte knapper 
ved å dra og slippe. Før måtte knappene omprogrammeres 
eller flyttes via piler til en annen posisjon. Dessuten har 
redigeringsfunksjonene en ny meny i Snap som har 
gjennomgått omfattende brukertesting for å bli synlig  
og nyttig. 
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• Oppstart. Tre enkle spørsmål blir stilt når Snap startes, og 
deretter er personen klar til start. Compass krevde betydelig 
mer tilbakemelding fra brukeren.

• Søk. Snap er den første programvaren på markedet som 
tillater omsorgspersoner og brukere å søke etter innhold og 
ikke bare finne ut om det eksisterer, men følge en angitt bane 
for hvordan de kommer seg dit!

• Lese- og skrivekunnskap. Snap tilbyr ytterligere funksjoner 
som brukerne tidligere syntes var nyttige i Compass, for å 
understøtte individers utvikling av lese- og skrivekunnskap.  
Vi kan blant annet nevne sømløs integrering med Boardmaker 
Student Center og tilgang til Accessible Literacy Learning.

• Vekst. Snap tilbyr nå en enda sterkere historie rundt vekst enn 
det som fantes på Compass. Nå kan brukere starte på de 
aller tidligste kommende nivåene med så lite som én knapp 
per side. Disse er koblet til en understøttet navigeringsside 
som gjør at omsorgspersoner kan håndtere navigasjonen idet 
brukeren får interesse for og evne til å kommunisere. Deretter 
kan man enkelt bevege seg til større rutenett uten å miste 
personlig tilpasset innhold, som bevarer sin relative posisjon. 
Motorisk innlæring settes aldri på spill, da vi gjør vårt ytterste 
for å finne måter å støtte vekst på uten å miste oppsettene  
og banene som alt er i bruk.

• Engasjement. Bedre organisering av ordlister og relaterte 
tema, samt et oppdatert sett med budskap under 

tema, gjør det mulig å bevege seg raskere gjennom 
systemet, og brukerne kan engasjere seg mye mer med 
kommunikasjonspartnere og miljøene sine via Snap

• Støtte. Snap fås nå med en gratis hjelpeapplikasjon som 
kalles Pathways. Vi har aldri før tilbudt et så stort spekter av 
støtteressurser på ett velorganisert og brukervennlig sted som 
vi gjør nå med Pathways. Brukertesting både på Pathways for 
Snap Scene og Pathways for Core First var med på å utforme 
og bekrefte funksjonene.

En av de siste brukervennlighetstestene som ble gitt til en stor 
gruppe fagpersoner (og som faktisk fortsatt blir testet for å øke 
resultatenes slagkraft), var en sammenligning av kjerneord i Snap 
+ Core First med to andre applikasjoner som er tilgjengelig for iOS 
i dag. Deltakerne fikk et tilfeldig uttrykk fra Beukelman-databasen 
(https:// cehs.unl.edu/aac/aac-messaging-and-vocabulary/) 
og ble bedt om å opprette dette budskapet ved bruk av de tre 
kjernestrategiene. Da øvelsen var fullført, ble deltakerne bedt 
om å vurdere brukervennligheten for hver av applikasjonene og 
rangere dem ut fra preferanse. Kjerneord i Snap + Core First kom 
best ut 90 % av tiden, og kommentarer og tilbakemeldinger fra 
testpersonene var ekstremt entusiastiske. De var overrasket over 
hvor mye dette settet kunne tilby sammenlignet med konkurrerende 
applikasjoner, som de i mange tilfeller brukte med klienter i praksis.

Lokalisering til flere språk
De tre områdene av evidensbasert praksis som er beskrevet ovenfor, utgjorde fundamentet for utviklingen av Snap + Core First. 
Lokaliseringen til ytterligere språk var avhengig av de samme bevisområdene.  

Perspektivet fra klient/pasient/omsorgsperson viste oss at det ikke 
er nok å ganske enkelt oversette Snap + Core First fra ett språk 
til et annet – med andre ord å bytte ut ett språk med et annet. 
Det må i stedet lokaliseres. Lokalisering innebærer ikke bare å 
endre språket, men å tilpasse det basert på språkets særpreg og 
kulturelle preferanser. For eksempel har substantiv på engelsk ikke 
kjønn, mens på norsk bøyes disse ordene etter kjønn og antall. 
Et oversatt vokabular ville manglet en vesentlig språkkomponent, 
mens en lokalisert variant vil inneholde alle. Vi kan også se på 
ordlister, slik som «Ferier» og «Mat og drikke». Innholdet i disse 
listene vil variere stort mellom for eksempel Norge og Kina.  

Klient/pasient/omsorgsgiver-perspektivet førte til målet om å 
lokalisere Snap + Core First, mens eksterne vitenskapelige  
beviser og klinisk ekspertise / ekspertuttalelser ga oss midlene  
til å oppnå det.  

Tilgjengeligheten av eksterne vitenskapelige beviser av typen 
brukt i utviklingen av Snap + Core First på engelsk, varierte stort 
fra språk til språk. For norsk brukte vi lister over ords hyppighet, 
innhold i norske språktester og innsamlede språkprøver, for å  
velge ut og organisere vokabularet.

Sist, men ikke minst var klinisk ekspertise / ekspertuttalelser helt 
avgjørende i utviklingsprosessen. For den norske lokaliseringen 
har vi samarbeidet med logoped Maria Christine Klemetsen fra 
Barnas Språksenter. Hun har involvert personer med bakgrunn 
innen områder som lingvistikk, logopedi, utdanning samt alternativ 
og supplerende kommunikasjon. Disse personene bidro til å velge 
ut og organisere vokabular (f.eks. kjerneord, innholdet i ordlister, 
emnebudskap) for Snap + Core First.  

Utviklingsteamet i Tobii Dynavox tilstreber å tilby produkter som understøttes av den siste forskningen og beste praksis. For mer 
informasjon om selskapet vårt, gå til www.tobiidynavox.com.
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