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Produktionsstödsmaterial

Yes I Can och Pekskärmsnavigering
KenArt Media har under två år utvecklat ett läromedel för engelsk undervis-
ningen med titeln Yes I Can. Med utgångspunkt från tidigare producerade 
program i KanSerien har nu sju av de åtta olika programmen anpassats för 
träning av glosor och enkla fraser på engelska. 

De två programserierna stimulerar ordförståelse och det språkliga sam-
bandet mellan tal, ljud, stödtecken, avläsning och text på engelska eller 
svenska. Yes I Can riktar sig till elever som börjar med engelska och av 
olika skäl har svårt att hänga med i undervisningen. Primärt riktar sig 
serien till elever med olika kommunikationsnedsättning i t.ex. hörselklass, 
särskolor, specialskolor. Övningarna i programmen kan göras med olika  
kommunikationsstöd, t.ex. avläsning, tecken som stöd, handalfabetet. 

Ord och fraser i Yes I Can bokstaveras med svenska handalfabetet med 
engelsk stavning eller  svenska tecken. De olika programmen i Yes I Can  
heter Build It, I Can Hear, I Can Lipread, I Can Read, I Can See, I Can 
Spell och I Can Sign. I KanSerien heter programmen Kan Avläsa, Kan 
Höra, Kan Läsa, Kan Se, Kan Själv, Kan Stava och Kan Tecken.

I anpassningen för den engelska serien har programmen uppdaterats, förenk-
lats och anpassats för moderna medier med pekskärm och surfplattor. Även 
KanSerien med sju olika program för språkträning har uppdaterats 
på motsvarande vis. Därtill har cirka 150 olika nya arbetsobjekt tagits fram. 
Vardera serien har nu cirka 550 arbetsobjekt. 
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Samtliga program i Yes I Can och KanSerien kan beställas individuellt och är 
förberedda för att användas med Windows 8 och även tidigare Windowsopera-
tivsystem. Olika licenser finns, från en-användare till skol- och kommunlicenser. 
Programmen har testats i olika små och stora nätverk och kan beställas med två 
av de mest förekommande nätverkslösningarna.

Nytt informationsmaterial har producerats, en katalog med beskrivningar av 
alla program, installationsanvisningar, användarhandledning till alla program 
samt flera olika PDF-blad som riktar sig till olika användargrupper. Det mesta 
materialet kan hämtas eller beställas från vår hemsida där även nyproducerade 
informationsfilmer finns. Användarhandledningen kan öppnas inifrån respektive 
enskilt program.

Programmen kan styras på fyra olika sätt, med musklick, via tangentbordet, 
med två kontakter eller med pekskärm.

KanSerien och Yes I Can kan beställas på både cd och usb. Med usb behövs 
ingen installation, lämpligt för pedagoger som reser runt till olika barn/elever 
eller när programmet används på olika datorer. Programmen är gjorda för att 
användas i olika steg beroende på barnets/elevens individuella förmåga och 
språknivå.

Build It och Kan Själv
Tanken är att man i både den svenska och engelska serien ska börja utan presta-
tion och poäng och bara bekanta sig med utvalda ord och fraser. I programmen 
Build It och Kan Själv kan man bygga upp olika bildspel kombinerade med olika 
kommunikationsstöd. Med olika inställningar kan bildspelen anpassas för an-
vändaren och blandas med egna bilder med text och ljud.

I Can Hear, I Can Lipread, I Can See, I Can Sign, Kan Avläsa, Kan Höra, 
Kan Se, Kan Tecken
Nästa nivå är att användare ska försöka prestera genom att matcha olika ord 
och fraser genom att  lyssna, läsa av på läpparna, titta på bilder eller utifrån 
stödtecken identifiera olika objekt. Övningarna kan varieras på olika sätt och 
med olika svårighetsgrad. Från mycket enkla till relativt svåra. I programmen 
finns hjälp att tillgå och inställningar som gör övningarna varierande,  t.ex. 
bokstavera/ljuda fram det sökta svaret. I avläsningsprogrammet visas bok-
staveringen som en avläsningsvideo med ljud alternativt med handalfabetet 
om man använder programmen I Can Sign eller Kan Tecken. 

I Can Read, I Can Spell, Kan Läsa, Kan Stava
Med dessa program förutses att barnet/eleven har förmåga att kunna/vilja 
stava och läsa. Även här finns mycket hjälp att tillgå. Det rätta svaret finns 
alltid nära till hands genom ett klick. Här kan användaren även öva ”bok-
stavsbilder” genom att t.ex. bygga upp dem i stavningsprogrammen och 
memorera och öva dem i läsprogrammen. Programmen kan visa texter med
 antingen gemener eller versaler. I stavningsprogrammen går det att växla 
mellan versaler och gemener i en övning.
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Gemensamt för alla program är att man kan spara inställningar för respektive 
användare och även spara ordlistor kopplade till enskilda användare. Det går 
också att spara temalistor som ska användas för flera användare i samma 
grupp/klass. När man använt den enskilda serien ett tag och behärskar de 
olika funktionerna är det praktiskt att användaren är inloggad i alla program 
med sina respektive övningslistor och därmed kan pendla mellan de olika 
programmen. På så vis kan användaren genom flera sinnen tillgodogöra sig 
utvalda ord och fraser.

Med två olika menyer, en barn- elevmeny och en lärarmeny kan användare 
själv genomföra språkträningen. Alternativt kan övningar förberedas av 
pedagog. Det går också att låsa en övning så att användaren inte kan 
navigera till någon meny. Användaren kan med denna inställning hoppa 
till olika övningar som dessutom kan varieras med automatik.

När man loggat in med namn så registrerar programmen hur användaren 
lyckas med övningarna. Protokollet kan, om man vill, användas över lång 
tid och därigenom ge en bild av hur resultaten har förändrats och därmed 
möjlighet till analys. Det går att utläsa rätt och fel i antal eller procent, hur 
många gånger sökt svar repeterats, vilka arbetsobjekt som använts, hur lång 
tid respektive övning tagit etc.

Arbetsobjekten  i Yes I Can är vardagligt förekommande och man ser dem 
i de flesta läroböcker i engelska som används för nybörjare. Bland de olika 
grupperingarna finns t.ex. färger, veckodagar, månader, personer, verktyg, 
alfabetet, siffror, djur, fordon o.s.v. Samma sak gäller för KanSerien. Man 
väljer objekten utifrån fyra olika kategorier, Stad, Hemma, Natur och Övrigt. 
Under kategorin Natur finns undergrupper t.ex. Kroppsdelar, Insekter, Års-
tider, Husdjur, Väder, Fåglar m.fl.

En övning i t.ex. Kan Höra/I Can Hear kan bestå av antingen 2, 4, 6 eller 8 
arbetsobjekt som antingen valts, sparats eller slumpats. Det finns tio olika 
övningar att välja på varav fyra övningar består av bilder med olika utseende, 
två olika avläsningsövningar, två olika ljudövningar, en med tecken som stöd, 
en med handalfabetet och en övning med text. På liknande sätt ser det ut i de 
övriga programmen. 

Om vi i det här exemplet väljer att starta en bildövning så hör man först ett 
slumpvalt ord. Har användaren svårt att uppfatta ordet kan man repetera det 
med en tryckknapp i mitten av skärmen. Om det fortfarande är svårt att upp-
fatta kan man få ordet bokstaverat/ljudat genom att antingen trycka på vänster/
höger piltangenten eller på skärmen när pekskärmsgrafik aktiverats. 

Runt knappen finns det antal inramade bilder man valt att öva med. Nu 
gäller det matcha det ord man hört mot rätt bild. Övningen kan underlättas 
genom att man skannar runt bland bilderna med en markeringsram och då 
får höra ordet bakom bilden. 
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När man klickat rätt blir bilden rörlig och ett nytt ord presenteras. Övningen 
fortsätter tills man har gått igenom och svarat rätt på alla bilder. I inställning-
arna kan man välja om man vill ha nya bilder efter varje rätt svar eller om 
samma bilder ligger kvar under övningen.

Om man väljer en annan övning, t.ex. med stödtecken eller avläsning så hör 
man åter igen först ett ord. För att identifiera ordet ska man nu klicka på 
någon av videosekvenserna och se om de matchar. När man tror sig ha hittat 
rätt klickar man åter igen på videorutan och programmet svarar  med en spea-
kerröst rätt/fel och/eller visar en animation som representerar rätt/fel. Principen 
för övningarna kan liknas vid ett memory som byter skepnad mellan ljud, bild, 
tecken, text och avläsning.
Kenneth Toborg och Arto Taxell: Idé, programutveckling och illustratörer.
Thomas Björkstrand: teckenspråksaktör
Amy Oliver och Duncan Bennet: Avläsningsaktörer (engelska)
Sofia Toborg och Ricardo Gonzales: Avläsningsaktörer (svenska)
Teknisk information:
Datortyp: Pc med Windows XP/Vista/7/8
Media: Cd eller usb.
Styrsätt: Mus, pekskärm, tangentbord eller styrning med två externa kontakter.
Grafik: 1024 x 768 bildpunkter eller
Ljud: Ljudkort och högtalare.
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