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Så här hälsar jag

Jag kan söka ögonkontakt med dig och då bekräftar du mig 
genom att säga och teckna god morgon eller hej

Jag svarar med att ibland vinka till dig och säger ”hej ” och 
kan möta dig med blicken.



J

Jag bor på Döbelnsgatan x
Telnr: xxxxxx

Min arbetsplats är DV Mässen 
Telnr:044-132318



Viktiga personer

Mamma

Sofie

kontaktperson

Min hund Fido
Stefan min 

arbetskamrat



Viktigt att veta om mig

• Jag är en glad och pigg kvinna med mycket humor.

• När jag mår som bäst visar jag genom mitt kroppsspråk  och då  
klappa jag händerna.

• Jag har Autism och intellektuell funktionsnedsättning.

• Jag bor på i en lägenhet med min mamma.

Viktigt
Jag har epilepsi.

- Min medicin ligger i min väska i ytterfacket. 
- Medicinen ska alltid följa med mig vid utevistelse.

- Det finns en bruksanvisning på förpackningen hur du ger mig 
min medicin.

- När jag får mitt ep anfall så brukar jag ge ifrån mig höga ljud 
och du ser att min blicka förändras. 

- Medicinen ger effekt omgående och jag blir väldigt trött av 
den samt brukar oftast somna. Lägg en filt på mig. 



Jag kommunicera genom

• Min kommunikationskarta, tal, tecken samt skriver meddelande via Ipad.
• Vinkar när jag påkallar din uppmärksamhet och kan använda det talade ordet.
• Jag är tydlig genom mitt kroppsspråk vad jag vill och kan peka på det 

föremålet som symbolisera det jag vill.

Du pratar bäst med mig genom

• Pekprata med mig i min kommunikationskarta. När jag vill att handlingar ska 
ske direkt är det bra om du bekräftar och pekprata samt hänvisar till mitt 
dagsschema, veckoschema el månadsschema

• Du kan ritprata med mig och förklara en händelse eller något som ska hända.

• Genom att tala tydligt och i korta meningar samt förstärk med tecken som 
stöd.

• Det är viktigt att du känner till mina frågor och svar för att kunna bemöta mig 
på bästa sätt. Se nästa sida.

Det är du mycket viktigt att du använder TAKK tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation för 

att kunna bemöta mig på bästa sätt i min 
kommunikation.



Frågor och svar

När är det jul, påsk- svara: bekräfta genom att hänvisa 
till årshjulet.
När är det dansfest- svara: bekräfta det genom att 
hänvisa till årshjulet.
När ska  jag åka till pappa- Svara: bekräfta i 
månadsschemat 
Visar sina filmer i datorn – svara: bekräftar vad det är 
för film ex polisbil, gul bil osv.
Frågor om vad personal är el gör- svar: ex ledig, 
kontoret och hänvisa till tavlan vilka som arbetar för 
dagen 
Frågor om önskemål av personal – tydligt svar, nej idag 
jobbar du med xx . Du ska inte jobba med xx är ledig 
hänvisa till tavlan vilka som arbetar idag.
Otydliga ord som Susanne säger :
Roligt – svara: ja det blir roligt
Försiktig – Svara: ja man måste vara försiktig
Sönder – svara: ja den är sönder
Förstår – svara: ja jag förstår



Viktiga rutiner för mig på min 
arbetsplats

• Jag har ett dagsschema som tydliggör min dag på Mässen. 

• Jag har valtavla och arbetshylla som är ett stöd för mig så att jag kan 
vara delaktig och självständig i min arbetsdag på Mässen.

• Jag har ett månadsschema som hänvisar till vilken dag det är och 
genom det får jag en överblick över hela månaden.

• För att du ska kunna bemöta mig på bästa läs  min 
kommunikationsmanual.

Det är av vikt att du som personal följer 
mina aktivitetsbeskrivningar och 

stresstermometer för kunna bemöta mig på 
bästa sätt. 

Se min aktivitetspärm.

Aktivitetspärm



Jag tycker om

• Spela spel

• Promenader

• Titta på TV

• Åka buss

• Kasta med bollar

• Cykla



Jag tycker inte om…

• Att bli avbruten i det jag gör eller arbetar med.

• När du upprepar dig för då blir jag stressad.

• När min dator inte fungerar.



Saker jag kan göra själv 

Saker jag kan göra med stöd

- Påbörja och avsluta aktiviteter
- Duka min frukost och lunchbricka med 

hjälp av min arbetsordning.

- Använda min ipad

- Sorteringsarbete

- Toalettbesök

- Klä på mig



Information om 
kommunikationsmanual

• I Kommunikationsmanualen får jag möjlighet att själv berätta om 
mitt sätt att kommunicera, om min familj, vad jag är bra på, behöver 
hjälp med och annan för omgivningen viktig information.

• Avsikten med min kommunikationsmanual är att presentera 
informationen och göra den tillgänglig på ett personligt sätt och det 
ska vara ett stöd till mig vid byte av personal och miljö.

• En väl utformad kommunikationsmanual ökar möjlighet  för mig till 
att få ett bra och anpassat bemötande från min omgivning.

• En kommunikationsmanual görs av teamet kring mig med stöd av 
logoped eller arbetsterapeut. Den bör, i så stor utsträckning som 
möjligt, tillverkas tillsammans med mig själv och uppdateras vid 
behov så att det alltid är aktuell information som finns där.

• Kommunikationsmanualen används av personal och andra personer 
i min omgivning. Jag har också ett kommunikationspass som jag 
använder.

• Syftet med en kommunikationsmanual är:

- Att presentera en person på ett snabbt, enkelt och lättförståeligt 
sätt.

- Att uppnå konsekvent bemötande och förståelse från olika 
personer i omgivningen.

- Att underlätta och avdramatisera ett möte.

- Att ge viktig och praktisk information.

- Att bibehålla kunskap om brukaren över tid.

- Att bringa reda bland och förtydliga kommunikationssätt.



TAKK- Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation

Teckna

Vad är TAKK?
TAKK är en metod som används för att underlätta 
kommunikation.
TAKK används till det talade språket och följer talspråkets 
grammatik.
TAKK är inte ett eget språk.
Syftet med att använda TAKK är att bygga kommunikation och 
språk för att öka möjligheten till delaktighet och 
självbestämmande.  
TAKK används av hörande personer med eller utan intellektuell 
funktionsnedsättning, som inte har eller har ett bristfälligt tal. 
Personerna har av olika anledningar svårt att uttrycka sig 

och/eller förstå det talade språket.



Alla människor har rätt till kommunikation

Alla människors rätt till kommunikation baseras på lagar och 
internationella människorättskonventioner. I FN-konventionen 
för personer med funktionsnedsättning står att: 
Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för 
att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva 
yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, 
ta emot och sprida uppgifter och idéer på samma villkor som 
andra och genom all former av kommunikation som de själva 
väljer enligt definitionen i artikel 2.

AKK = Alternativ och kompletterande kommunikation

• Alternativ och kompletterande kommunikation är ett 
samlingsbegrepp för allt man kan göra för att 
ersätta/komplettera ett bristfälligt tal, språk och 
kommunikation. För att få ett väl fungerande AKK måste 
man se både brukaren, redskapen och omgivningen, samt 
få dessa att samverka.

• Det finns olika AKK-sätt, t.ex. TAKK (Tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation), GAKK (Grafiskt AKK) 
som bilder, fotografier och föremål, samt gester, skrift m.m.



Tack för du tagit del av min kommunikationsmanual.


