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Kartläggning av kommunikativa signaler 
Kartläggning av omgivningens användning av kommunikativa signaler

Kommunikativa signaler - Kartläggningsdokument 
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Det här är Edda, hon har många kommunikativa signaler. Hon visar t.ex. med tydlig mimik när
något är fel. Hon befinner sig på en tidig kommunikativ nivå, vilket betyder att hon är beroende
av omgivningen för att bli förstådd. Det är stor variation i hur Eddas kropp fungerar, det kan
variera från dag till dag eller olika stunder på dagen, vilket också kan speglas i hur hennes
signaler visar sig. Under nätverksarbetet kring Edda framkommer det att hon för det mesta är
lugn och glad men ibland är det något som inte stämmer, då blir hon spänd i kroppen och det är
tydligt att något inte är som det ska. Omgivningen beskriver det ibland som att Edda ”stänger
av”. Blicken blir mer frånvarande och nyfikenheten som man kan se i henne försvinner.
Nätverket har även uppmärksammat att Edda inte kommunicerar på samma sätt med kända och
mindre kända personer. Ny personal har svårt att tolka Eddas signaler och nätverket är inte alltid
överens om hur de ska tolka signalerna. Det visar sig att de även ger olika respons på samma
signal eller är det samma signal?

När kan en kartläggning av kommunikativa 
signaler vara användbar 

(Texten är hämtad ur personbeskrivningen om Edda)
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Smackar med läpparna När hon fått en sked yoghurt Att det var gott och hon vill ha mer Jag säger: Smakar gott. 
Lägger ny sked mot hennes läpp 

Gungar i kroppen fram och 
tillbaka 

När det är musik på radion och när 
låten slutar Att hon vill lyssna på musiken Gör taktilt tecken för musik och säger; 

”musik”. Sätter sedan på ny musik.

Biter i jackan När taxin stannar vid rött ljus. Vill inte vänta vid rödljus. Säger; ”jag ser att du är arg, vi är snart 
hemma”. Ger taktil signal för vänta 

Att fylla i 
dokumenten 

• Introduktion 

• Kartläggning 

• Sammanställning 

• Genomgång och beslut

• Spridning – Användning 

• Utvärdera – Uppdatera 
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Smackar med läpparna När hon fått en sked yoghurt Att det var gott och hon vill ha mer Jag säger: Smakar gott. 
Lägger ny sked mot hennes läpp 

Gungar i kroppen fram och 
tillbaka 

När det är musik på radion och när 
låten slutar Att hon vill lyssna på musiken Gör taktilt tecken för musik och säger; 

”musik”. Sätter sedan på ny musik.

Biter i jackan När taxin stannar vid rött ljus. Vill inte vänta vid rödljus. Säger; ”jag ser att du är arg, vi är snart 
hemma”. Ger taktil signal för vänta 

Att fylla i 
dokumenten 

• Introduktion 

• Kartläggning 

• Sammanställning 

• Genomgång - Beslut

• Spridning – Användning 

• Utvärdera – Uppdatera 
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Resultat - Individ

- Samsyn 

- Ökad medvetenhet om kommunikativa 
signaler och min egen kommunikation

- ”vågar” vänta.

- Ökad delaktighet 

- Viktigt att hela nätverket involveras i 
kartläggningen. 

- Bra för ny personal och vikarier 
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Genom åren har det funnits olika insatser för att utveckla och stimulera
kommunikation, samspel och delaktighet så som; taktila tecken, för att
duscha, äta och sova och taktila signaler för att förbereda inför olika
aktiviteter, till exempel har Edda fått en ljudstav innan hon ska bada i
badhuset. De har masserat hennes axlar för att berätta att hon ska få
massage och klappat henne på låret för att berätta om det kommer en
hund när de är ute och går. Edda har även haft ett schema med föremål.
Utanför de olika rummen i skolan fanns föremål och ljud för att berätta
vilket rum hon skulle gå in i. Genom åren har nya ”kommunikationssätt”
tillkommit och andra försvunnit. Flera av de taktila tecken och taktila
signaler som tidigare använts för att förbereda Edda används inte längre.
Nätverket vet egentligen inte varför det blivit så och frågan är vilka och av
vem de används idag? Gör boende, daglig verksamhet och föräldrarna
lika? Skiljer det sig mellan personal i samma verksamhet?

När kan kartläggning av omgivningens användning av 
kommunikativa signaler vara användbar? 

(Texten är hämtad ur personbeskrivningen om Edda)
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Att fylla i 
dokumenten 

• Introduktion 

• Kartläggning 

• Sammanställning 

• Genomgång – Beslut

• Spridning – Användning 

• Utvärdera – Uppdatera 

Visar muggen och säger dricka Vid matbordet. Precis innan jag sätter 
muggen mot läpparna och ger dryck.  Att hon ska få dricka. Jag väntar in och när hon tittar på 

muggen ger jag dryck. 
Gör taktilt tecken för klä av. 
Säger ta av jackan. I hallen. Innan jag tar av jackan. Att jag ska hjälpa till att ta av jackan. Använder alltid det taktila tecknet för 

”klä av” innan vi tar av klädesplagg. 
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Att fylla i 
dokumenten 

• Introduktion 

• Kartläggning 

• Sammanställning 

• Genomgång – Beslut

• Spridning – Användning 

• Utvärdera – Uppdatera 

Visar muggen och säger dricka Vid matbordet. Precis innan jag sätter 
muggen mot hans läppar och ger dryck. Att han ska få dricka. Jag väntar in och när hon tittar på 

muggen ger jag dryck. 
Gör taktilt tecken för klä av. 
Säger ta av jackan. I hallen. Innan jag tar av jackan. Att jag ska hjälpa till att ta av jackan. Använder alltid det taktila tecknet för 

”klä av” innan vi tar av klädesplagg. 
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Resultat – omgivningen
Översikt och belyser  
omgivningens kommunikation och 
bemötande.

Tydliggör hur viktig omgivningens 
kommunikation är för ett 
fungerande samspel.  

Stöd i fortsatt utveckling. 

Viktigt att hela nätverket 
involveras i kartläggningen. 
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Tack för att ni lyssnat!


