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Kartläggning 
kommunikativa signaler  
Individ 

 Steg för steg-guide 

 Introduktion innan kartläggning 
Alla i nätverket informeras om syftet med kartläggningen och hur dokumentet, kartläggning av 
kommunikativa signaler, ska fyllas i.  
 
Alla i nätverket gör sin egen kartläggning - det visar sig ofta att vi tolkar signaler lite olika och/eller 
ger olika respons på samma signal, det är bra när detta kommer fram under kartläggningen.  
 
Besluta om ett datum då alla i nätverket lämnar in sin kartläggning samt vem som gör en 
gemensam sammanställning.   

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Kartläggning av kommunikativa signaler  
 
Att tänka på när du fyller i dokumentet:  
 

1. Vad gör personen? Här fyller du i de signaler personen ger. Exempelvis: ljud, ord, 
kroppsrörelser, mimik, handlingar, tecken, mm.  
Var observant och lyhörd och dokumentera ALLA signaler personen ger även om du är 
osäker på hur signalen ska tolkas. Dokumentera samma signal varje gång du ser den.  

      Ex. Smackar med läpparna  
 

2. I vilken situation? Här fyller du i den specifika situationen personen ger signalen i.  
Samma signal kan ha olika betydelse i olika situationer, aktiviteter eller tider på dygnet. 
Dokumentera samma signal varje gång du ser den.   
Ex. När hon får yoghurt vid fikat.  

 
3. Betydelse – Här fyller du i hur du tolkar signalen? Vad vill personen förmedla/säga till dig 

när signalen används?  
Ex. Att hon tycker det var gott och vill ha mer. 

 
4. Respons – Här fyller du i hur du svarar/bekräftar signalen? Beskriv om du ger respons 

på flera sätt och i vilken ordning du ger dem. 
Ex. Jag säger: Smakar gott. Lägger en ny sked yoghurt mot hennes läpp. 

 
 

 

Sammanställ kartläggningarna 
Sammanställ ett gemensamt dokument med resultatet från varje individuell kartläggning.   
Skriv upp alla signaler och tolkningar även om samma signal eller tolkning återkommer i flera 
kartläggningar.   
 

     

Genomgång och Beslut – att uppnå samsyn 
Gå tillsammans i nätverket igenom sammanställningen. Besluta om tolkning och respons för 
varje signal. Om ni är osäkra eller inte tolkar lika kan ni observera specifika signaler eller låta alla 
göra en ny kartläggning t.ex. med fokus på en bestämd situation.  
 
Att filma och gemensamt analysera filmen kan underlätta när ni ska skapa en gemensam syn. 
Ibland kan vi beskriva samma signal på olika sätt och tror då att det är två olika signaler. För mer 
information se under verktyget videofilmning och analys i VI ÄR MED PAKETET. 

 
 

Spridning och Användning  
Se till att hela nätverket får ta del av resultatet av kartläggningen, så att alla kan tolka personens 
signaler och ge samma respons. Tänk på att dela med er av denna information till nya personer.  
 
Tips för lättillgänglighet i vardagen: För in resultatet i personen kommunikationspass eller 
sammanställ en personlig ordbok eller plansch som finns tillgänglig i olika rum/situationer.  

 

 
  

Utvärdera och Uppdatera 
Kom ihåg att kontinuerligt se över sammanställningen och vid behov uppdatera dokumentet med 
t.ex. nya signaler eller förändring av tolkning/respons.  
 
                                                                                                             För information om bildlicenser: www.dart-gbg.org/licenser 

 
 

 


