Situationskarta
– ett sätt att börja med bilder
En situationskarta är en kommunikationskarta som är anpassad
för en viss situation eller aktivitet. Ofta är en situationskarta det
första sättet att börja använda bilder med en person som inte
kan kommunicera med tal, och som har visat att hen förstår att
en bild kan symbolisera något annat än sig själv. Situationskartan ska vara placerad
tillsammans med, eller i närheten av, de föremål som ingår i aktiviteten eller den
plats där aktiviteten äger rum. Behöver en person bildkommunikation så är det lämpligt att ta fram många situationskartor som finns utplacerade, så att det är lätt och
smidigt för personen att ta till AKK-sättet.
Pekprat med SITUATIONSKARTA
En person som inte kan kommunicera med tal behöver, som alla andra, lära sig sitt
kommunikationssätt. Vi i omgivningen blir då mycket viktiga personer i och med att vi
är de som visar hur man gör för att förmedla sig. Gör så här:
•

Var modell för hur man använder bilderna: prata om det ni gör och peka samtidigt på bilderna.

•

Kräv inte att personen ska pekprata men om personen pekar på kartan så
bekräfta ordet och väv in det i samtalet. Fortsätt använda kartan själv.

•

Kommentera det du ser personen göra, om hen t ex ser glad ut när du pekar på
en viss bild, säg ”Du blir glad när jag pratar om kaffe, du tycker om kaffe” samtidigt som du pekar på GLAD och därpå KAFFE.

Ordförråd på en SITUATIONSKARTA
Bilder och ord som är kopplade till aktiviteten/situationen är viktiga att ha med, men
tänk på att det inte bara ska vara substantiv/saker med. Tänk på:
•
Verb – vad gör man i aktiviteten/situationen?
•
Olika kommunikativa funktioner – t ex fråga, kommentera, begära
•
Möjlighet att tycka till om aktiviteten/situationen – är det roligt, tråkigt, vill jag
göra igen eller sluta
Läs mer:
•
www.gbg-dart.org (DART kommunikationscenter, Göteborg)
•
Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång
- en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursbok.
Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen.

