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Kartläggning  
kommunikativa signaler  
Omgivningens användning  

 Steg för steg-guide 

 

Introduktion  
Alla i nätverket informeras om syfte med kartläggningen och hur dokumentet kartläggning av 
omgivningens användning av kommunikativa signaler ska fyllas i.  
 
Alla i nätverket gör sin egen kartläggning - det visar sig ofta att vi gör på lite olika sätt, 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 omgivningens användning av kommunikativa signaler 
 
Att tänka på när du fyller i dokumentet:  
 

1. Vilken signal ger du? Här fyller du i de signaler du ger. Exempelvis: ord, bilder, föremål, 
tecken, taktilt tecken, taktil signal, doft, etc. skriv även om du kombinerar flera olika 
signaler samtidigt eller i följd.   

      Ex. Visar muggen och säger dricka  
 

2. I vilken situation och när? Här fyller du i den specifika situation du ger signalen i och 
när t.ex. en stund innan, precis innan, under, efter.   
Ex.  Vid matbordet. Precis innan jag sätter muggen mot hennes läppar och ger dryck 

 
3. Vad vill du förmedla? – Här fyller du i vad du vill förmedla med den signal du ger. 

Information/förberedelse inför något som ska hända, uppmärksammar något som händer 
i omgivningen, mm   
Ex. Att hon ska få dricka 

 
4. Kommentar – Här kan du om du vill skriva en kommentar kring signaler eller situationen.   

Ex. Jag väntar in och när hon tittar på muggen ger jag dryck.  
 

 

 

Sammanställ kartläggningarna 
Sammanställ ett gemensamt dokument med resultatet från varje individuell kartläggning.   
Skriv upp alla signaler som används och i vilken situation även om samma signal återkommer i 
flera kartläggningar.   
 

 

 

Genomgång och Beslut  
Gå tillsammans i nätverket igenom sammanställningen och skapa ett dokument med de 
kommunikativa signaler ni gemensamt ska använda.   
Först när ni har en gemensam bild av hur ni kommunicerar, förbereder, bekräftar, mm kan ni 
besluta och enas om vilka kommunikativa signaler ni ska använda och vad ni kan utveckla vidare.   
Ersätt inte redan fungerande kommunikationssätt/signaler – Fundera i stället över om ni 
exempelvis saknar sätt att förbereda en förändring eller tydliggöra en aktivitet.  
 

 
 

Spridning och Användning  
Se till att hela nätverket får ta del av resultatet av kartläggningen, så att alla kan använda samma 
kommunikationssätt/signaler. Tänk på att dela med er av denna information till nya personer. 
 
 

Tips för användning: Som komihåg i vardagen kan ni göra ”stödkort” eller en plansch med era 
signaler, när och hur ni ska använda dem. 
Använd resultatet för att synliggöra hur ni kan utveckla er kommunikation för att stötta till fortsatt 
utveckling hos individen. Behöver ni introducera nya taktila tecken/signaler, bilder, mm t.ex. kring 
vad som ska hända för att skapa en mer förutsägbar vardag?  

 

 
  

Utvärdera och Uppdatera  
Kom ihåg att kontinuerligt se över sammanställningen och vid behov uppdatera dokumentet efter 
aktuellt läge.   
                                                                                   
                                                                                                             För information om bildlicenser: www.dart-gbg.org/licenser 

 
 


