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Kunskapslunch: Basord för AKK - vad är det och 
hur kan de användas?



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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Kommunikativt stöd Ett språk

Sekvenser, sitationskartor, göra val, PECS Stora ordförråd t ex Snap Core First som täcker
olika kommunikativa funktioner

Vi behöver göra skillnad på…



AKK-användare behöver tillgång till olika språkliga kommunikationsverktyg

Vad ska språket innehålla?

Basord Tilläggsord

Bokstäver Färdiga fraser
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Basordförråd

• En liten uppsättning ord med stora 
användningsmöjligheter

• Ej konkreta ger flexibel användning
oavsett syfte, plats eller person

• http://www.project-core.com/

• Hunger4words:
https://www.instagram.com/p/B37SaWsnK
Cf/

http://www.project-core.com/
https://www.instagram.com/p/B37SaWsnKCf/


Universal core
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Basord ska kunna kombineras och användas individuellt
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gilla

gilla + inte

jag + gilla

gilla + ha + den



Hur lär vi ut basord?
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Ritade tecken

Pga begränsat med tid - fokusera på att lära ut de ord vi använder allra mest



Lära ut basord
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den

= alla saker; mjölken, 
nallen, chokladen, 
bollen osv

dom

= allt som är flera; klasskompisar,
smarties, leksaker osv

det

= alla aktiviteter; leka, bada,
gå osv



Lär ut i alla situationer och miljöer
Repetition med variation

Vill
Kontext Användning

Samling Nu VILL jag veta vad det är för dag 

idag? VILL någon berätta vilka som 

är här idag? VILL inte att S ska var 

sjuk mer.

Rast Vad VILL ni göra på rasten? Kanske 

ni VILL leka ute? Näe ni VILL inte för 

det regnar!

Lunch Jag är hungrig och VILL verkligen ha 

mat nu, VILL du ha mat? Det ser ut 

som att du VILL ha mer!



Resurser

• http://www.project-
core.com/professional-
development-modules/

• Pathways for Core First:
Hjälp och resurser – En 

snabbtitt på artiklar – Basord

Bygga förmågor – Core First

Learning

• Gratis basordskartor: 
https://www.tobiidynavox.c
om/sv/software/kommunik
ationstavlor-innehall/core-
first/

http://www.project-core.com/professional-development-modules/
https://www.tobiidynavox.com/sv/software/kommunikationstavlor-innehall/core-first/


Lär dig mer

• www.tobiidynavox.com/sv/
kunskapslunch
AKK och literacitet 26/3

• 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


Vårt nya kommunikationsarmband med basord

Kom på våra utbildningar eller möt oss på mässor för att få ditt exemplar



Anna Fransson
Utbildare och logoped
073-440 98 34
anna.fransson@tobiidynavox.com

swedensales@tobiidynavox.com

Tack för mig!

mailto:anna.fransson@tobiidynavox.com


Basord:         
Kontext Användning


