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Kunskapslunch: AKK och literacitet – hur lär vi 
AKK-användare att läsa och skriva

@akklogopeden



Delta i Kunskapslunch

Välj pilen för att minimera panelen

Tryck > för att öppna en sektion

Använd frågefönstret för att

kommentera eller ställa frågor
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Vad behöver vi för att lära AKK-användare läsa- och skriva?

• En person som andas

• Tangentbord eller alternativ penna
- tillgång till alla bokstäver, hela tiden
- gärna med ordprediktion

• Stort ordförråd – ett ”språk”

• Böcker att läsa – Gemensam/delad läsning

• Förvänta oss att de VILL och KAN



4

En person som andas kan lära sig läsa och skriva
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“Let’s agree not to 
teach children 

anything that we later 
have to unteach 

them.”

Dr. David Koppenhaver

Department of Reading 
Education and Special 

Education

Tillgång till ett tangentbord



AKK-användare behöver tillgång till alla språkliga kommunikationsverktyg

Behovet av ett stord ordförråd och ett språk

Basord Tilläggsord

Bokstäver Färdiga fraser
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Gemensam/delad läsning

• Basordsböcker- och lektioner i 
Pathways for Core First:

Målet är att LÄSA ordet –
symbolen behövs inte längre

• Böcker för Delad läsning i ALL 
(accessible literacy learning)
- går också att läsa självständigt 
med ögonstyrning

• CAR – comment ask respond

• Tarheelreader.org
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“What I’ve learned is that we 
can’t do AAC without literacy. 

You will NEVER be able to say 
whatever you want to say, 
when you want to say it, to 

whomever you want to say it if 
we do not teach you how to 

read and write”

Ph.D Karen Erickson

Center for Literacy and Disability Studies

Förvänta oss läsande och skrivande
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Symboler då?

• Symboler för kommunikation

• Symboler för att lära sig läsa och skriva
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Varför inte symboler?

Wild Animals Ahead
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Varför inte symboler till alla ord?
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Varför inte symboler till alla ord?
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Hur göra istället?



14

Fonologi/ljudande då?
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Hur göra istället?

• NYTT program: ALL Accessible literacy learning

• Helordsinlärning

• Grafisk inlärning
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ALL – till Windows 10 och iPad

https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/forskning/projekt/komloss/

https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/forskning/projekt/komloss/
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Helordsinlärning
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Grafisk bokstavssyntes
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Resurser

• Why is Literacy Critical in AAC 
by Karen Erickson:
https://www.youtube.com/watch
?v=r2bOqen_J2Q

• http://www.project-core.com/

• Mer om ALL:
https://www.tobiidynavox.com/s
v/software/windows-
mjukvara/windows-accessible-
literacy-learning/

https://www.youtube.com/watch?v=r2bOqen_J2Q
http://www.project-core.com/
https://www.tobiidynavox.com/sv/software/windows-mjukvara/windows-accessible-literacy-learning/


Lär dig mer

• Tidigare Kunskapsluncher
plus mer resurser:
www.tobiidynavox.com/sv/
kunskapslunch

• Utbildningar online och
live: 
www.tobiidynavox.com/sv/
utbildningar

• Tobii Dynavox Sverige 
(YouTube): 
https://www.youtube.com/channel/UC
7hXZXFCPQFcSQUbp5o2M1A

http://www.tobiidynavox.com/sv/kunskapslunch
http://www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar
https://www.youtube.com/channel/UC7hXZXFCPQFcSQUbp5o2M1A


Anna Fransson
Utbildare och blivande skollogoped

@akklogopeden
anna.Fransson@gmail.com

swedensales@tobiidynavox.com

Tack för mig!
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Varför inte symboler för läs- och skrivinlärning?
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Varför inte (BARA) symboler för läs- och skrivinlärning?


