
Kommunikationspass

Jag heter

Läs denna bok!
Boken hjälper dig att lära känna mig och 

hur jag kommunicerar.
Läs helst tillsammans med mig.

Bilder i detta material kommer från www.bildstod.se . För information om 
hur bilderna får användas se  http://www.dart-gbg.org/licenser/

http://www.bildstod.se/
http://www.dart-gbg.org/licenser/
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Om mig

• Kort presentation, t.ex.

• Namn

• Ålder och/eller födelsedag

• Adress

• Telefonnummer

• Skola arbete

• Ev. foto på hem och skola/arbete



Min familj/viktiga personer

Pappa Pelle
Mamma Lisa

Min syster Bettan

Brorsan 
Kristian

Mormor Anna



Jag har epilepsi. I 
ryggsäcken finns medicin 
och information.



Så här
kommunicerar jag

Jag svara Ja och 
Nej med min röst 
och genom tydligt 
kroppsspråk

Jag har en Ipad där 
jag har bilder och 
talsyntes i ett 
program. Den ska 
finnas med mig 
överallt

Jag använder en del 
tecken. Förstår fler 
tecken än jag kan 
utföra själv

I väskan finns en 
kommunikationsbok 
med bilder som jag 
pekar på. Jag använder 
den mest när min Ipad 
sitter på laddning



Du kan hjälpa mig
kommunicera

• Genom att prata med korta
meningar

• Fråga en fråga åt gången

• Vänta tills jag hinner svara

• Använd mina bilder eller min 
Ipad och pekprata  till mig
Hjälp mig att ha koll på att
Ipaden finns med mig ALLTID

• Använd gärna tecken, 
det fångar min uppmärksamhet



Jag tycker om

• Lyssna på musik
(kolla i min musikpärm)

• Bada på Dalheimers

• Gå på Liseberg

• Träffa kompisar

• Se på TV

• Att skoja



Jag tycker inte om

• När du kommer för nära
mitt ansikte

• Plötsliga ljud

• När jag inte vet vad som
ska hända



Saker jag kan

• Jag kan hjälpa till med 
praktiska saker i hemmet
(duka, dammsuga, laga mat)

• Jag kan klä mig själv
(om du påminner mig om i
vilken ordning)

• Jag är bra på att använda
dator med mus



När jag inte vet vad som 
ska hända så frågar jag 
mycket. Då vill jag att du 
visar mitt schema.

Jag har lättare för att bli 
stressad än många andra. Då 
behöver jag vara ifred och vila.

Jag kramas gärna med 
de jag tycker om. Om 
kompisen verkar tycka 
att det blir jobbigt kan 
du påminna mig om att 
en kram räcker.

Hälsa inte på mig när 
jag är på väg 
någonstans. Jag blir 
irriterad när jag är 
avbruten.

Jag blir orolig om 
någon är arg eller 
visar starka känslor. 
Behåll lugnet när du 
är nära mig.

Jag behöver hjälp 
med att förstå vad 
som ska hända. Mitt 
schema är viktigt.



Viktigt att veta

• Jag har svårt med att bedöma
risker i trafiken
(var nära så att du hinner stoppa mig)

• Jag avskyr höga och plötsliga ljud

• Jag är rädd för hundar



Jag behöver hjälp
med

• Knyta skorna

• Dela maten



Aktuellt just nu

När jag fyller år i december så ska jag åka på 
en resa till Barcelona.

Jag ska resa tillsammans med min bästa 
kompis Kalle och våra assistenter.



Uppdaterat september 2015


