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Att skapa en 
kommunikationskarta 
När en kommunikationskarta ska skapas är det en fördel om en 
logoped eller pedagog med goda kunskaper inom området tal, 
språk och kommunikation ansvarar för att göra den. Det bästa 
är om logopeden eller pedagogen kan göra kartan i nära sam-
arbete med den tänkta användaren eller med någon som känner 
personen väl. 

Det är viktigt att tänka över valet av bilder eller symboler så att 
de passar personens språkliga och kommunikativa behov och 
förutsättningar. Är det lämpligast med symboler, ritade färg-
bilder eller svart-vita bilder? Olika typer av bilder kan ha olika 
funktioner. Ett foto är bra för att visa en specifik sak, plats eller 
person. För att en sådan bild ska förstås av andra, som inte 
känner användaren väl, behövs en text som förtydligar vad 
fotot visar. Andra bilder kan vara mer generella. De fungerar 
på samma sätt som ord och kan användas i olika sammanhang 
och miljöer. En generell bild på exempelvis en hund symboliserar 
inte någon särskild hund utan hundar i allmänhet. Man kan 
också kombinera bilder och foton när det passar. 

Det är en delikat uppgift att välja ordförråd till en annan person. 
Det behöver göras i samråd med användaren och med andra 
som känner honom eller henne väl. Bilderna och symbolerna 
ska tillföra något till personens befintliga kommunikation. 
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Välja själv

En fikasituation är också ett bra tillfälle där användaren kan 
välja mellan olika alternativ på sin kommunikationskarta. Inled 
fikastunden med att titta igenom kartan tillsammans och se vilka 
alternativ som finns att välja mellan. Fråga sedan: – Vad vill du 
dricka? och peka på bilderna med drycker. Titta på personen 
och invänta svar. Säg högt vad personen pekar på. Sedan kan 
du fortsätta: – Vad vill du äta? och peka på de alternativ som 
finns. Invänta personens svar och fortsätt samtalet. Senare kan 
du också fråga: – Vad tyckte du om det? och peka på bilden 
eller symbolen för bra och dålig.

 

När man gör egna val stär ks känslan 
av att kunna påverka sin omgivning. 
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