
Grunnlaget for språkforskningen ble lagt allerede før Sokrates, 
i det 5. århundret f.Kr. (Hickey, 2013). Men ta det med ro – vi har 
ikke tenkt å gå fullt så langt tilbake! La oss i stedet begynne i 1921, 
med Thorndikes «The Teacher’s Word Book». Denne boken var en 
alfabetisk liste over de 10 000 mest brukte ordene i amerikansk-
engelsk skriftspråk. Han satte den sammen for å hjelpe lærere 
med å velge ut ord når de skulle lære elever å lese og skrive (p. iii). 
Thorndike hadde en interessant teori om at lærere ikke bare baserer 
seg på hvor mye et ord brukes for å avgjøre hvor viktig det er. Han 
mente at «et ord kan være svært viktig for en elev å kjenne til, selv 
om det ikke forekommer særlig ofte i verdens tekster» (s. iii-iv). 
Dette høres for meg ut som den moderne ideen om kjerneord kontra 
personlige kjerneord (f.eks. navn på familie og venner, favorittsteder, 
hobbyer osv.)

Studien av ordfrekvens stoppet ikke der. I 1967 ble «Computational 
Analysis of Present-Day American English» (viden kjent som «Brown 
Corpus») publisert (Francis & Kucera, 1967). Denne mye gjengitte 
ressursen viste at «the», «of» og «to» utgjorde ca. 10 % (Brown 
Corpus, n.d.) av de 1 014 312 ordene i korpuset (Francis & Kucera, 
1979). Ikke rart at disse nesten alltid er blant ordene som går igjen i 
kjerneordstrategier.  

Klare oppsummerte betydningen av ordfrekvens på en god måte i 
1968: «…humans tend to use some words much more often than 
others…» («mennesket har en tendens til å bruke noen ord mye 
oftere enn andre») (Dubay, 2004, s. 12). Dette forklarer også hvorfor 
slike ord er inkludert i ordforrådet i mange av dagens systemer for 
alternativ og supplerende kommunikasjon.

Snap™ + Core First® er sentrert rundt kjerneord og baserer seg på aktuell forskning. La oss ta en kikk 
på hvordan det ble slik, og hva det kan bety for deg.

Kjerneordenes opprinnelse 

Historien om Core First
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Mer om Blissymbolics:

Blissymbolics ble utviklet av Charles Bliss på 1940-tallet som en 
skrivestrategi for å bryte ned språkbarrierer. Man fant imidlertid ut 
at systemet var aller best egnet til å hjelpe personer med nedsatt 
kommunikasjonsevne (Blissymbolics-Canada, n.d.)..

Kjerneordstrategier i ASK

Mer om Edith Fitzgerald:

Edith Fitzgerald (1877–1940), født hørselshemmet og senere døv, holdt avskjedstalen da hun ble uteksaminert fra Gallaudet. 
Fitzgerald underviste på flere døveskoler og ble til slutt assisterende rektor. Fra første opplag i 1929 fikk hennes «Key» (i «Straight 
Language for the Deaf») stor innflytelse på språket og kommunikasjonen til flere generasjoner av hørselshemmede samt brukere av 
ASK (Gallaudet University Alumni Cards, n.d.; Hurwitz, 2007, s. 6).

Mer om fargekoding:

Ordfrekvensen, ble i starten gjenspeilet innen ASK ved å inkludere 
vanlige skrevne enkeltord, ord av personlig betydning og sosiale 
fraser, som ble lagt til i en alfabetfremvisning. Men settet av 
enkeltord var ofte relativt små, og brukerne av systemet måtte først 
og fremst benytte seg av staving for å kommunisere. Dette stod i 
veien for omfattende bruk av ASK for personer med begrenset lese- 
og skrivekunnskap. 

I 1971 ble Blissymbolics introdusert av et team ledet av 
Shirley McNaughton ved Ontario Crippled Children’s Centre 
(nå Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital), som 
en metode for å representere enkeltord som personer med 
fysiske funksjonshemninger kunne sette sammen til setninger 
(Blissymbolics-Canada, n.d.). Denne vellykkede tilnærmingen 
medførte økt bruk av kjerneord i ASK ved hjelp av Bliss-symboler, 
og deretter individuelt tegnede streker og fotografier for de 
som syntes Bliss-symboler ble for abstrakte.  På 1980-tallet 
ble flere store sett med bildesymboler publisert, med Picture 
Communication Symbols (Johnson, 1981) som de mest brukte 
(Glennen & DeCoste, 1997). 

Setningsbasert ordrekkefølge og fargekoding ble tidlig en del av 
kjerneordenes historie. McNaughton og teamet hennes begynte 
å bruke fargekoding i 1972. Symboler ble fargekodet basert på 
rollen de spilte i tale (S. McNaughton, personlig kommunikasjon, 
29. mars 2011). Sammen med teamet sitt brukte hun en modifisert 
versjon av Fitzgerald Key-organiseringen da hun fikk høre om den 
fra Eugene T. McDonald rundt 1975 (S. McNaughton, personlig 
kommunikasjon, 29. mars 2011). 

Hva er Fitzgerald Key? Dette er en organisering av ord i 
påstandssetninger (subjektfrase + verbfrase + objektfrase) 
utviklet av Edith Fitzgerald i 1929, som en metode for å lære 
bort grammatikk til døve og hørselshemmede barn. McDonald 
og Schultz foreslo noen modifiseringer i sin artikkel fra 1973 
og tok dem i bruk i ASK (1973, s. 78-79). Senere har det blitt 
standardoppsettet for kjerneordene som brukes i ASK.

Etter hvert har bruken og studien av kjerneord innen ASK 
blitt utvidet. Kjerneord har blitt inkludert i bøker og kort for 
kommunikasjon samt høyteknologiske kommunikasjonsenheter og 
nå apper. Vi har sett studier som fokuserer på hva folk sier basert på 
alder (Banajee, 2003; Beukelman, Jones & Rowan, 1989; Holland, 
1975; Lahey & Bloom, 1977), type funksjonshemning/diagnose 
(Fried-Oken & Bardach, 2005; Holland, Halper, & Cherney, 2010), 
miljø (Williams, Beukelman, & Ulman, 2012) og kultur (Bornman & 
Bryen, 2013). Disse studiene har utvidet kunnskapen vår om ordene 
folk bruker og hvordan de brukes, og påvirket beslutningsprosessen 
vi bruker når vi velger ord.

Fargekoding som del av tale har blitt brukt i mange år for å hjelpe 
individer til å finne kjerneord raskere ved å stille mindre krav til 
hukommelsen. Diverse systemer for fargekoding brukes overalt den 
dag i dag. Nylig forskning har imidlertid avdekket noen interessante 
opplysninger om fargekoding i ASK. Thistle & Wilkinson (2012) 
rapporterte at bruk av bakgrunnsfarge verken ser ut til å være noen 
«fordel eller distraksjon». Oxley & Norris (2000) antydet at barn helst 
benytter seg av enkel repetisjon (spesielt i situasjoner i det virkelige liv) 
for å huske budskap i ASK, heller enn organiseringsstrategier.

Hvordan bør vi reagere på denne forskningen? Vi kan velge å slutte med 
fargekoder, eller vi kan fortsette med dem. Det viktigste vi kan lære av 
denne forskningen, er etter min mening at fargekoding ikke bør brukes til 
å formidle bruk av kjerneord. I stedet må vi fokusere på strategier som er 
støttet opp av beviser, slik som:  

• bruk i virkelige situasjoner
• modellering
• tilrettelegging for et positivt kommunikasjonsmiljø
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Nylig utvikling innen kjerneord 

         Plasseringssentrert

Størrelsessentrert

I sin publiserte studie (Dukhovny & Zhou, 2016) fant forskerne ut at voksne uten funksjonshemninger utviste større nøyaktighet og  
hastighet etter plasseringsbasert opplæring. De rapporterte at barn under utvikling typisk ikke utviste betydelige forskjeller mellom  
de to opplæringstilnærmingene, i en presentasjon under American Speech Language Hearing Association Convention i 2016  
(Meneses, Reyes, Siobal, & Dukhovny, 2016). Vi ser frem til den fortsatte forskningen på dette feltet.

Som du kan se har Tobii Dynavox tatt det vi har visst om kjerneord i årevis, og innlemmet ny forskning og tiltak for utvikling.  
Men det er ikke alt: Kjernehistorien fortsetter hos Tobii Dynavox med ressurser for læring og støtte.

Tobii Dynavox Core First

Core First er sidesettet i programvaren Snap. Det er:

• basert på tidligere forskning på kjerneord
• tungt påvirket av de aller siste funnene
• systematisk utvidet
• sømløst integrert med Core Firsts omfattende ordlister og andre kommunikasjonsverktøy
• understøttet av opplæringsressurser slik som Pathways for Core First med mer

Siden det først ble introdusert som del av Compass i 2014, har Tobii Dynavox Core tilbudt systematisk utvikling gjennom å starte med 
et stort rutenett og skjule knapper, og ved å starte med et lite rutenett for så å utvide. Dukhovny og Zhou (2016) kalte dette henholdsvis 
plasseringssentrert og størrelsessentrert.  

I 2012 rapporterte Karen Erickson og Center for Literacy and 
Disability Studies ved University of North Carolina at Chapel Hill at 
de hadde utforsket «studentenes språk i akademiske omgivelser», 
noe som ikke var blitt gjort tidligere (Hatch, Erickson, Dennis, & 
Cummings, 2012). Det var deres mål å:

…identifisere en omfattende liste av kjerneord som spenner 
over barnehagestadiet til videregående skole, som gjenspeiler 
forskningen på kjernevokabular i ASK og vokabularet 
som trengs for å lykkes med kommunikasjon i akademiske 
omgivelser der Common Core Essential Elements undervises 
(DLM Professional Development Team, 2013, p.4).

Denne spennende forskningen resulterte i et foreslått sett av 
kjerneord som hadde stor innflytelse på innholdet, oppsettet og 
den systematiske utviklingen av kjerneord i Snap + Core First. 
Pågående forskning fra dette teamet, tilgjengelig på www.project-
core.com, understreker verdien av å tilføre kjerneord systematisk 
over tid samt å modellere bruken.
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Core First Learning

Boardmaker Core First Learning er et webbasert program som er 
tilgjengelig gjennom Boardmaker Online. Det hjelper elevene dine 
til å lære seg betydningen, bruken og plasseringen av hyppig brukte 
kjerneord i ASK-systemet deres. Instruksjonene omfatter en serie 
av lese-, skrive- og språkaktiviteter som utfyller hverandre. 

www.boardmakeronline.com/Subscription/CoreFirstLearning

Pathways for Core First

Pathways er en gratis hjelpeapplikasjon til Core First som tilbyr 
mål, leksjoner og instruksjoner knyttet til å utvide og lære bort 
kjernevokabular og øke språkferdigheter. 

www.tobiidynavox.com/pathways-core-first

Core First på norsk

Strategien i Core First er presentert for norske miljø med betydelig fagkompetanse og vi har forankret innholdet til norske forhold. 
Ordforrådet har vært gjennom en betydelig rydde- og byggeprosess der vi har fjernet og lagt til ordene informantene har rapportert 
tilbake. De norske kjerneordene er kontrollert for deres fleksibilitet og funksjonalitet, og grammatikken i systemet støtter norsk lese- og 
skrivekunnskap. Hovedpersonen i hele prosessen har vært logoped Maria Christine Klemetsen. Hun har omfattende erfaring og har et 
stort nettverk innen alternativ og supplerende kommunikasjon fra tiden på Haukåsen spesialskole. I dag har hun egen logopedpraksis 
tilknyttet Barnas Språksenter der hennes fokusområder blant annet er lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk. 
 
Tidligere og pågående forskning tyder på at det trengs bevisst og systematisk undervisning innen kjernevokabular gjennom modellering, 
bruk i daglige aktiviteter og spesielt aktiviteter tilknyttet lese- og skrivekunnskap. Tobii Dynavox omsetter disse forskningsresultatene til 
praksis med støtte slik som:
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