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Taktilt signalsystem för personer Taktilt signalsystem för personer Taktilt signalsystem för personer Taktilt signalsystem för personer 
med svår med svår med svår med svår 

flerfunktionsnedsättningflerfunktionsnedsättningflerfunktionsnedsättningflerfunktionsnedsättning

Vilka är vi?Vilka är vi?Vilka är vi?Vilka är vi?

Logoped Sofia Wallin
Arbetsterapeut Eva Holmqvist

Logoped Maria Olsson

UrsprungUrsprungUrsprungUrsprung

Metoden är utvecklad i England under ett samverkansprojekt mellan 
två specialskolor (The Orchard School & The Meadows College) 

- Joe Woodall; specialpedagog 

- Denise Charnock; leg logoped 
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Vad är TaSSeLs?

Varför använda TaSSeLs?

Vem har nytta av Vem har nytta av Vem har nytta av Vem har nytta av TaSSeLsTaSSeLsTaSSeLsTaSSeLs????

• Tidig kommunikativ nivå som har nytta av förstärkt sensorisk 
kommunikation och gör få eller inga framsteg med andra 
kommunikationsmetoder  

• synnedsättning

• hörselnedsättning

• rörelsehinder

DemonstrationDemonstrationDemonstrationDemonstration
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GrundtankarGrundtankarGrundtankarGrundtankar

• Att se och respektera personen med funktionsnedsättning

• Personens välbefinnande måste ses som det mest väsentliga

• Kommunikation via beröring är viktig för personer på tidig 
utvecklingsnivå 

• Undviker känsliga områden på kroppen och det fysiska stöd som ges 
håller INTE fast personen eller kontrollerar dennes rörelser 

• Alla som arbetar med personen ska vara uppmärksam på icke-verbal 
kommunikation

Vad kännetecknar Vad kännetecknar Vad kännetecknar Vad kännetecknar TaSSeLsTaSSeLsTaSSeLsTaSSeLs????

• Tecknen är funktionella och kan användas i vardagens rutiner och 
aktiviteter 

• Alla tecken har ett startläge och ett slutläge 

• Enkelt språk i meningsfull kontext

• Kombinationen av tal och beröring är viktig 

• Kärnvokabuläret består av 49 tecken och man väljer de tecken som är 
relevanta

Vad kännetecknar Vad kännetecknar Vad kännetecknar Vad kännetecknar TaSSeLsTaSSeLsTaSSeLsTaSSeLs????

• Tecknen ska användas metodiskt och alla tecken ska utföras på samma 
sätt av alla stödpersoner

• Tecknet ska göras direkt före aktiviteten

• Kontakttecknet görs innan varje kärntecken

• Var uppmärksam på reaktioner

• Utveckla den taktila kommunikationen – minska stödet  
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Kontakttecknet Kontakttecknet Kontakttecknet Kontakttecknet –––– demo och prova på! demo och prova på! demo och prova på! demo och prova på! 

Tre sättTre sättTre sättTre sätt

1. Hand under hand (rekommenderad): personen med 
funktionsnedsättning har sin hand placerad överst. 

2. Hand under hand (anpassad): anpassad för den som har vissa 
fysiska begränsningar och behöver extra stöd. 

3. Hand på kropp: för den som har svårt att röra sig över huvud taget 

DemonstrationDemonstrationDemonstrationDemonstration

Varianter av tecknet för musik – rekommenderad och anpassad

Varianter av tecknet för duscha – rekommenderad och hand på 
kropp
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Prova två och tvåProva två och tvåProva två och tvåProva två och två

• Köra rullstol 
• Mat genom PEG
• Hej då

StödkortStödkortStödkortStödkort

Individuell Individuell Individuell Individuell 
teckenprofilteckenprofilteckenprofilteckenprofil
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ObservationsformulärObservationsformulärObservationsformulärObservationsformulär

FramstegFramstegFramstegFramsteg

Våra erfarenheterVåra erfarenheterVåra erfarenheterVåra erfarenheter

• Utbilda alla i det nära nätverket 

• Göra tecknen som man bestämt

• Göra tecknet tillräckligt ofta

• Göra likadant av alla varje gång

• Tillverka och uppdatera stödkorten 

• Följa upp hur det går 

• Det ger ett strukturerat arbetssätt för att 
förbereda och kommunicera 

• Ökar uppmärksamheten 
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Lära sig mera om Lära sig mera om Lära sig mera om Lära sig mera om TaSSeLsTaSSeLsTaSSeLsTaSSeLs

• Boken; finns att köpa av Britt Nedestam, Penndraget 
www.penndraget.se

• Utbildning eventuellt på gång i Skåne – dessutom finns det 
utbildning i England

Tack!Tack!Tack!Tack!

maria.olsson@socialresurs.goteborg.se
eva.holmqvist@vgregion.se
sofia.m.wallin@vgregion.se


