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Hej, jag heter Märta Larsson    

 
 

 

 
 
 
Jag bor på GRB Blåvingegatan 21    
 

 
 

 

 
 
 
Och har min dagliga verksamhet på 
Solstrålen.   
 

Detta är min Kommunikationsmanual. 

Här finns dokumenterat hur jag kommunicerar och hur du 

ska kommunicera med och bemöta mig.  

Det är viktigt för mig att du läser detta innan du träffar mig. 
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Så här hälsar jag 

Om jag vill hälsa på dig, så tittar jag på dig.  Sök ögonkontakt med mig och säg 

”hej”.  Då ler jag stort tillbaka - det är mitt sätt att säga hej.  

 

 

Viktigt att veta om mig 

Jag är en glad och nyfiken person som gärna hittar på bus.  

 Jag har en Intellektuell funktionsnedsättning och stora svårigheter att styra 
min kropp. Det innebär bl.a. att jag är här och nu i min förståelse och 
uppfattning av omvärlden och att jag behöver hjälp med det mesta.  
 

 Jag behöver få göra saker i min takt och på mitt sätt. Min dagsform varierar 
och styr hur mycket och vad jag vill göra. Men också hur nära du får komma. 
Min integritet är viktig!  
 

 Rutiner är mycket viktiga. De är ett stöd för mig att förstå min omvärld och 
vad som förväntas av mig.  
 

 Jag tycker mycket om att göra aktiviteter med personalen. Du som personal 
behöver känna in och bjuda in till aktiviteter utifrån min dagsform  

 

 

Så här kommunicerar jag  

Min kommunikation består främst av Spontana Handlingar och Medvetna 

Handlingar.   

Spontana handlingar (naturliga reaktioner) innebär att jag regerar på det som 

händer inom mig och runt omkring mig. Dessa reaktioner är ej viljemässiga.  

Jag har också några medvetna handlingar/signaler.   

Det är mycket viktigt att du känner till både mina reaktioner och mina signaler 

och svarar på dem på ett adekvat sätt.  

Mer information om spontana och medvetna handlingar finns som en bilaga 

längst bak i manualen. 
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Så här kommunicerar du 

Med TAKK, GAKK (objekt), kroppsspråk, gester, mimik, tonfall m.m. Längst bak i 

Kommunikationsmanualen finns mer information om vad detta innebär. 

 

Tillsammans med personalen utvecklar jag hela tiden fler situationer där jag 

kan välja eller på annat sätt påverka eller kommentera det som händer. I dessa 

situationer behöver både tecken, objekt och tal användas på ett strukturerat 

sätt och inlärningen av dessa tecken, objekt och tal måste också ske på ett 

strukturerat sätt. Ni som finns runt mig behöver också hela tiden fånga upp min 

reaktioner/spontana handlingar och hjälpa mig att utveckla dessa till signaler.  
 

 

Min förståelse 

Min förståelse är begränsad till det som händer här och nu. Jag förstår inte 

orden du säger (men känner igen några) utan är beroende av andra 

kommunikationssätt för att förstå:  

 Objekt 

 Tecken 

 Kroppsspråk, gester, mimik och tonfall 

 Ljud, ljus, dofter, vilket rum vi är i, vilken väg vi går, vilka kläder jag har på 
mig… 

 Rutiner/handlingssekvenser. Min förståelse av vad som händer och ska 
hända hänger mycket ihop med mina rutiner. Mina rutiner eller 
handlingssekvenser ger mig information om vad ska hända. Den ena 
”handlingen” bygger ofta på den andra och om du avbryter mitt i en sekvens 
kan jag bli störd och irriterad.  
När du som personal följer mitt schema/mina rutiner blir det 
handlingssekvenser som gör mig delaktig i min vardag genom att jag förstår 
vad som ska hända.  
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Detta gör att jag förstår sämre/bättre 

 Mycket ljud, även bakgrundsljud som radio/TV påverkar min förståelse 

negativt.  

 Om du är stressad blir jag stressad och då kan jag inte ta in vad du vill 

förmedla.  

 En lugn miljö och lugna personer ökar förutsättningarna för att jag ska kunna 

förstå och medverka i en aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

Du pratar bäst med mig…  

 Om du är lugn och tydlig.  
 Om använder ett tydligt kroppsspråk, gester, tecken och objekt för att 

förtydliga.  
 Om du pratar i ett lugnt tempo och i korta meningar.  
 Om du följer mina rutiner/handlingssekvenser. De är också kommunikation.  
 Om du är lyhörd; letar efter kommunikativa initiativ. 
 Om du har fokus på mig och bjuder in till kommunikation. 
 Du fångar min uppmärksamhet genom att säga mitt namn, ev. röra vid min 

arm.  
 

 

 

Jag pratar bäst med dig…  

Om det är lugnt runt oss, jag sitter bra i min rullstol och om du har fullt fokus 

på mig.  

 

 

 

Tänk på att min dagsform kan variera - 

anpassa kraven därefter. 
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Mina reaktioner och signaler och hur du ska svara på dem 

 

Situation/signal Märta Personal 
Nej Skakar på både huvud och kropp.  

Kan även blinka/stänga ögonen. 
Spänd i kroppen. Tittar bort.  
 

Bekräfta med ord och 
tecken/kroppsspråk. 

Ja Ler stort. Avslappnad. Glädjetjut. Bekräfta med ord och 
tecken/kroppsspråk. 

Ber om mat eller 
dryck 
Ber om mer … 

Öppnar munnen stort eller 
smaskar. Jag styr takten när du 
matar mig. Eftersom jag 
använder samma signal för både 
vill äta/vill dricka så är det viktigt 
att du är observant på mina 
signaler och reaktioner. 
 

Hålla fram sked eller glas med 
frågande mimik. 

Avböjer mat/dryck Vänder bort huvudet. Eftersom 
jag använder samma signal för 
vill inte äta/vill inte dricka så är 
det viktigt att du är observant på 
mina signaler och reaktioner. 
 

Bekräfta med ord och 
tecken/kroppsspråk. 

Välja mellan två 
kända objekt 

Tittar på objekten, ler och håller 
kvar blicken på objektet jag vill 
ha.  

Visa fram ett objekt i taget. 
Benämn med ord och tecken. Håll 
kvar några sekunder. Gör likadant 
med nästa objekt. Håll sedan 
fram båda. Låt mig välja. Bekräfta 
valet med ord, tecken och ge mig 
objektet.  

Trött Hänger med huvudet Bekräfta med ord och tecken. 
Beroende på tidpunkt – fäll 
rullstolen eller lägg mig i sängen.  

Irriterad/arg Spänd i kroppen, arga ljud, kan 
slå/vifta med ena armen. 

Ta reda på varför! Bekräfta. 
Åtgärda. 
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Personalens signaler till mig och hur du ska agera 

Situation Objekt Tecken/kroppsspråk 

Bada Badanka Ge mig badankan, säg och teckna ”bada” 
och invänta min reaktion. 

Duscha Schampoflaska (alltid samma 
märke och doft) 

Håll fram den öppna flaskan så jag kan 
känna doften. Säg och teckna ”duscha”. 
Invänta min reaktion.  

Äta Sked Ge mig skeden. Säg och teckna ”äta”. 
Invänta min reaktion. 

Promenad Tutan (jag tycker om att tuta 
på andra personer) 

Ge mig tutan, säg och teckna ”gå”. Invänta 
min reaktion.   

Taxi till DV En rund, gul kudde. Ge mig kudden, säg och teckna ”åka” till 
”Sol”-strålen. Invänta min reaktion. 

Taxi hem Mjukisfjäril. Ge mig fjärilen säg och teckna ”åka hem” 
 

 

Jag kan välja mellan  

Situation Objekt 

Lunch – val av dryck Mjölk och bubbelvatten 

Middag - val av dryck Bubbelvatten och öl 

Dryck - övrig tid Cola och bubbelvatten 

Aktivitet på DV - promenad 
eller vita rummet 

Tutan och vitt fårskinn 

Aktivitet DV - musik Gitarr (personal spelar) eller CD-skiva (musikanläggningen) 

Hemma - kläder Två olika tröjor 

Hemma aktivitet - kväll TV (stå bredvid TV:en) eller lyssna på saga (visa CD-
spelaren).  

 

I alla situationer (om det inte står något annat) ska du som personal visa ett 

objekt i taget, benämna och göra tecknet. Sedan ska du hålla fram båda 

objekten och vänta på att jag tittar på det jag vill ha. Ibland skrattar jag också. 

Vill jag inte ha något av objekten, så tittar jag bort.  

 

Detta är delaktighet för mig 

 Att jag får vara med och påverka sådant som är nära mig.  
 Välja mellan aktiviteter, mat/dryck, kläder osv.  
 Men också när personalen uppmärksammar min reaktioner och signaler och 

svarar på dem på ett adekvat sätt.  
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Viktiga personer i mitt liv  

 

 

 

 

 

 

 

Min syn/visuella förmåga 

Är troligtvis bra.  

 

Min hörsel/auditiva förmåga 

 Jag hör bra, men tycker att det är jobbigt med ljud. 

 Jag klarar bara av ett ljud i taget.  

 Plötsliga ljud kan skrämma mig.  

 Jag tycker om ljudet av en spinnande katt. Det lugnar mig.  
 

 

Min förmåga att uppfatta känslointryck, lukt och smak 

 Jag känner av om du är glad, stressad, arg, rädd osv och blir påverkad av/kan 
ta över dessa känslor. Därför är det viktigt att du lugn och gärna glad när du 
jobbar med mig.  

 Starka dofter, t.ex. parfym, rakvatten, kryddstark mat, hyacinter m.m. är 
obehagliga och gör mig stressad och irriterad. 

 Men jag tycker om när maten smakar något… 
 

 

Mina starka sidor  

Jag är nyfiken, glad för det mesta.  

 

Min syster Sara och hennes familj 

Saras hund Busan 

Min Kontaktman Pernilla 
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Jag tycker om… 

 Att busa 

 Musik i alla former 

 När jag är med andra personer 

 Att vara delaktig i dagens alla göromål 

 Vara med min syster och hennes familj 

 Gå på konsert och fika med Pernilla 

 Gunga!  

 Massage 
 

 

Jag tycker inte om…  

 Plötsliga ljud och mycket ljud. 

 Att vara ensam 
 

 

 

Specifik information 

Jag epilepsi.  

 
 Om jag får ett anfall är det viktigt att du ser till att jag inte skadar mig.  
 Du ska också ge mig en spruta. Den ligger i ytterfacket på ryggsäck som alltid 

hänger på min rullstol.  
 Du ska också ringa ansvarig sjuksköterska Maria Ek (044-11 11 11) för vidare 

information. 
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Datum för tillverkning och ansvarig för uppdatering 

Denna kommunikationsmanual tillverkades av kontaktpersonerna på GRB och 

DV tillsammans med logoped David Lindgren den 8 juli 2021. 

Kontaktpersonerna på GRB och DV är ansvariga för uppdateringen och all 

uppdatering innebär kontakt med varandra och större uppdateringar kontakt 

med logoped.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Tack för att du har tagit dig 

      tid att läsa igenom detta. 

 

      Hoppas att det har varit 

      intressant och att du har 

      fått lära dig mer om mig, 

      hur jag är och fungerar. 
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Bilaga - kommunikationsutveckling  
 
Texten nedan ger en kort information om hur kommunikationen ser ut och utvecklas när man 

befinner sig på en tidig utvecklingsnivå.  
Märta_______  befinner sig på det andra steget och är inne och nosar på det tredje.   
 
Den normala kommunikationsutvecklingen från 0-2½ år består av 5 steg. De två första 
stegen, Spontana Handlingar och Medvetna Handlingar, består av partnerberoende 
kommunikation (beroende av att samspelspartnern tolkar kommunikationen). I de tre sista 
stegen, Medveten Kommunikation, Symbolkommunikation och Symbolkombination, blir 
kommunikationen mer och mer självständig och alltså mindre beroende av att omgivningen 
kan tolka ens kommunikationsförsök.  

 
Spontana handlingar är omedvetna och inte riktade till någon särskild och består av 

naturliga reaktioner På denna nivå är man inte medveten om vad kommunikation är. Man 

reagerar på sin omgivning eller på något som händer i den egna kroppen, utan att vara 

medveten om att det man gör kan uppfattas som kommunikation. Man är helt beroende av 

att omgivningen tolkar ens handlingar/reaktioner. Man uppfattar ansiktsmimik och 

handgester och svarar genom att imitera dessa (som en spegel), men kan inte medvetet 

tolka andras mimik eller gester.   

Medvetna handlingar består fortfarande till stor del av naturlig reaktioner, men det börjar 

också komma med medvetna signaler.  På denna nivå börjar man bli medveten om att man 

kan påverka sin omgivning. Man börjar kommunicerar mer avsiktligt, t.ex. skriker på ett sätt 

när man är hungrig och på ett annat när man är trött. Detta utvecklats i samspel med 

omgivningen. Man känner igen bekanta personer och rutiner. Man kan också medverka i 

enkla samspelslekar som har ett tydliga moment av upprepning och förväntan (titt ut, 

fingerramsor), men man klarar inte av att starta dem. Man börjar också lystra till sitt eget 

namn. Man kan memorera rutiner/schema/handlingssekvenser och använda dessa för att 

förstå vad som ska hända och vad som förväntas av en.  

Medveten kommunikation: På den här nivån börjar man förstå vad kommunikation är och 

man kan visa att man har en klar avsikt att kommunicera med en samspelspartner. Man har 

börjat förstå vitsen med kommunikation, känner igen/förstår en del ord och en hel del 

gester och kroppsspråk.  Man är fortfarande mest här och nu. På denna nivå klarar man av 

att blickpeka och fånga någon annans uppmärksamhet. På denna nivå kan man koppla ihop 

objekt/tecken med en aktivitet och således välja mellan dessa.  

 

 

 

 

 
 

Bifogar följande broschyrer från SÖK:  

 Tidig AKK 
 TAKK- Tecken som AKK 
 GAKK – Grafisk AKK 


