GAKK
GAKK

står för Grafisk AKK.

avser saker, bilder och symboler när dessa används som Alternativ
och Kompletterande Kommunikation.

Det mest använda
AKK-sättet är
Tecken som AKK,
TAKK. Ibland behövs någon form
av grafisk kommunikation, något att
titta mot eller
peka på.
Det kan kallas
Grafisk AKK
(GAKK).

Vem behöver GAKK?

Passivt: Någon visar skeden – jag får mat
Aktivt: Jag tar skeden – jag vill ha mat

Passivt: Någon visar bilden av mat – jag får mat
Aktivt: Jag tar en bild – jag får mat

Vad är
AKK?

Alternativ och
Kompletterande
Kommunikation,
AKK, behövs när
man har svårt att
kommunicera via
tal.

Omgivningen använder alltid först!

Passivt: Jag ser andra använda bilder när de pratar med mig
Aktivt: Jag pekar på bild av det jag vill ha eller prata om

Vad är GAKK?

GAKK ger stöd för samspel och
samtal utifrån individuella förutsättningar. Det finns GAKK för
olika utvecklingsnivåer.
Ett aktivt användande av GAKK
förutsätter att man fått mycken
GAKK från omgivningen.
Omgivningen använder sig av saker, bilder, symboler för att förstärka förståelsen och vara modell.

Passivt: Pictogrammen på schemat visar vad jag ska göra
när jag är klar med den uppgift jag håller på med
Aktivt: Jag pekar på pictogrammen och visar vad jag vill göra sedan
Passivt: Jag ser omgivningen peka på blissymboler när de pratar med mig.
Aktivt: Jag pekar på symboler när jag samtalar med min omgivning

Vanliga förutsättningar hos GAKK-användaren
Har eller löper risk att få stora begränsningar i sin kommunikation
Behöver stöd i sin språk- tal- och kommunikationsutveckling
Har nedsatt motorik/rörelsehinder
Behöver konkret stöd för att förstå andra
Har svårt att komma på vad han/hon vill uttrycka
(ordmobiliseringssvårigheter)
Använder Tecken som AKK, TAKK men behöver ett skriftligt komplement
Har förvärvade hjärnskador och språkproblem

Detta ska ske under lång tid innan man kan förvänta sig aktivt
användande av barnet/den vuxne.

GAKK används av barn, ungdomar och vuxna med så stora funktionshinder
inom tal, språk och kommunikation att de behöver alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, och som inte, eller endast i begränsad omfattning, kan uttrycka sig med tecken (TAKK- tecken som AKK).

Läs mer i boken:

GAKK – GRAFISK AKK. Om saker, bilder och symboler
som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
av Boel Heister Trygg.
Beställs hos SÖK - Södra regionens
kommunikationscentrum
www.sokcentrum.se.
e-post: sok@sokcentrum.se

