
Att delta i projektet Mitt liv, mina ord



Projektet mitt liv mina ord

•Handlar om samtalshjälpmedel och de ord och 
uttryck som finns i dem.

Glad
Ledsen
Arg

Hejsan!
Hur är det med dig?

Så bra.



Projektet mitt liv mina ord

De som använder hjälpmedel för att prata behöver få 
nya ord i sina hjälpmedel. 

utmärkt

Lycka till!

spårvagn

förresten

Det var inte så jag menade.

Donald Trump

Mitt favoritlag är Jag är med i projektet
Mitt liv mina ord



Projektet mitt liv mina ord

Alla människor lär sig nya ord hela tiden, men de 
som använder samtalshjälpmedel behöver ofta hjälp 
för att få in de nya orden i hjälpmedlet.

Donald Trump
spårvagnsdepå

dissonans



Projektet mitt liv mina ord

I projektet vill vi lära oss mer om vilka ord och 
uttryck personer som använder hjälpmedel tycker 
är viktiga.

Vilka ord?



Projektet mitt liv mina ord

Vi vill också lära oss mer om hur assistenter och 
andra personer i omgivningen kan hjälpa till med de 
nya orden.

Hur gör vi?



Resultatet av projektet

När projektet är slut kommer det att finnas

Ett arbetsmaterial
som kan användas 
av personer som 
använder AKK 
tillsammans med 
anhöriga och 
assistenter.

Ett startvokabulär med 
användbara ord och 
yttranden för olika 
aktiviteter, sådant som 
deltagarna tycker är 
viktigt. 

Ett studiematerial som 
kan användas vid 
utbildning av assistenter 
och andra som finns nära 
personer som använder 
hjälpmedel för att tala.



Projektgrupp

•Projektet leds av en projektgrupp: 
• Bitte Rydeman, projektledare / logoped 
• Håkan Larsson, logoped
• Philip Fransson, erfaren AKK-användare/föreläsare



Projektgrupp + flera deltagare



Deltagare som använder AKK

Personer som själva använder 
hjälpmedel för att prata är viktiga 
deltagare i projektet.
Det är de som vet hur det är att 
behöva använda AKK för att få 
sagt vad de vill. 

Vi hoppas att många olika personer ska vilja vara med i projektet. 

Personer som  
använder Bliss

De som  använder 
ritade bildsymboler

De som skriver 
för att prata
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Det här innebär det 
att vara med i

Mitt liv, mina ord



Frågor om att använda AKK

Personer från projektgruppen intervjuar deltagarna 
om hur det är att använda samtalshjälpmedel. 



Arbeta hemma

Deltagarna kommer också att arbeta hemma, 
till exempel tillsammans med sina assistenter. 
Det kommer att handla om nya ord och meningar till 
kommunikationshjälpmedlen.  



Gruppträffar

Ibland träffas 
vi två och två

Ibland träffas vi i större 
grupper och gör saker 
tillsammans.



Filmning

Vi kommer att filma intervjuer och träffar för att vi 
ska komma ihåg bättre vad deltagarna berättar.



Titta på filmer tillsammans

•De flesta filmer kommer bara Bitte, Håkan och 
Philip i projektgruppen att se.
•Vissa filmer kommer vi att titta på tillsammans med 

dem som är med på filmen.



Visa filmer för andra

•Vissa delar av filmerna som vi tar i projektet 
kommer att vara så bra och intressanta att vi vill visa 
dem när vi håller föredrag eller lägga ut dem på 
internet. 
•Då frågar vi de som är med om de tycker det är 

okej. 

?

?



Olika aktiviteter i projektet

Vad som händer i projektet kommer att variera över tid, 
till exempel så här:

Intervju Träffa Bitte Arbeta hemma Gruppträff

Arbeta hemma            Träffa Håkan och Philip Gruppträff



Vem kan vara med?

•Vi vill gärna ha kontakt med många olika personer 
som använder samtalshjälpmedel, men också 
anhöriga och personal – alla som har idéer om vilka 
ord man kan behöva i sina hjälpmedel är välkomna 
att höra av sig.
•Skicka ett mail till Bitte som är projektledare, om du 

har några idéer eller frågor.

Bittes e-postadress är:

Bitte.Rydeman@Certec.lth.se

mailto:Bitte.Rydeman@Certec.lth.se
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