ABC på PC med syn- och talstöd
Syftet med datorprogrammet ABC på PC är att lära sig touchmetoden och därmed
automatisera skrivandet.

Inställningsmenyn

Två förinställda inställningar kan hämtas och fritt ändras. Med kontrastinställning och
lämpligt valda färger kan synbarheten maximeras. Alla inställningar sparas.
ABC på PC inleds med en bild som visar vilka fingrar som ska vila på hemtangenterna
ASDF och JKLÖ. På tangenterna F och J finns små upphöjningar för att det ska vara lätt att
hitta hemtangenterna. Från dessa tangenter sträcks fingrarna till övriga tangenter.

För att lyckas med träningen är det viktigt att säga bokstavsnamnet samtidigt som man
trycker ner tangenten och att efter varje fingersträckning gå tillbaka till hemtangenten.
Övningarna måste göras i bokstavsordning. Alfabetet är uppdelat i övningsgrupper:

Från och med
består varje övning av två delar:
1. Bokstavsljuden och vilka fingrar man använder när man trycker ner tangenterna lärs in.

2. Alfabetet tränas från början till och med den bokstav som har lärts in.

.
Samtidigt som man säger bokstavsnamnen skrivs bokstäverna flera gånger.
Det går inte att rätta om det blir fel. Upprepa i stället tills det blir rätt
Vid rätt/fel hörs talad respons.

När övningen skrivits rätt flera gånger i rad visas bilden av en Enter-tangent
och ”Tryck på Enter för att fortsätta” läses upp.
Övningar som är avklarade visas med färgen för ”Övning klar”
För att ändra inställningar, gå tillbaka till startsidan genom att trycka Esc
För att avsluta programmet, tryck Esc och svara med tangenten J på frågan ”Vill du sluta nu”?

Bowlingspel

Käglorna fälls om bokstäverna skrivs i rätt ordning. Om inte så får man börja om från A.
Tangentbordsstyrning
Tangent A till Ö startar övning där bokstaven ingår.
Tangent F1 visar och läser upp instruktion.
Esc backar ur en övning till startfönstret, efter ytterligare ett tryck fås dialogfönstret ”Vill du
sluta nu”?
I dialogfönstren används Tab-tangenten för att flytta mellan knapparna, mellanslag för att
trycka på knappen. Mer direkt kan man trycka J, N eller A för att välja någon av knapparna
Ja, Nej eller Avbryt.

