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Tips vi vill dela med oss gällande kommunikation 

 

 

1. Kunskapsguiden: en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera 

myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för 

dig och din verksamhet.  

https://kunskapsguiden.se/  

 

2. Riksförbundet Attention: är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma. 

www.attention.se  

 

3. Teletal: är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig 

i samtalet och hjälper dig. 

https://teletal.se/sv/startsida/  

 

4. Bildstöd: Här kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga 

informationsmaterial. Det är en gratis tjänst, men du måste skapa en inloggning.  

http://bildstod.se  

 

5. Språkstödjare: Så fort du pratar med någon som inte kan svenska, då är du en språkstödjare. 

I denna artikel finns tips på hur man blir en språkutvecklande arbetsplats. 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/sa-blir-ni-en-sprakutvecklande-

arbetsplats/  

 

6. SFI-länkar: sajter på Internet som är bra när man vill lära sig svenska och hur landet fungerar. 

http://kreativpedagogik.se/  

 

7. Bra artiklar för kompetensutveckling inom området utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

http://www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar/  
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8. Symbolbruket: Bildstöd i PDF-format att ladda ner: 100 ord på arabiska och somaliska;  

kommunikationskartor för sjukhus på 28 språk 

https://www.symbolbruket.se/produkter/inprint3#material  

 

 

9. Så här skriver du lättläst! Broschyr att ladda hem. 

www.ll-center.fi  

 

10. Alla vill förstå vad de läser! Ett projekt som visar på vad som är begriplig text. 

https://begripligtext.se/ 

 

11. "Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten" är en liten skrift från 

Socialstyrelsen. Bland annat så beskrivs vad som ofta är svårt för personer med autism och 

vad du kan göra för att underlätta så att mötet blir så bra som möjligt. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-

6480.pdf  
 

12. Mötescirkel: Trygga möten behöver struktur. Med hjälp av mötescirkeln får alla deltagare 

möjlighet att förbereda sig inför mötet och kan i förväg få förståelse för hur det går 

till. https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-mote/motescirkel/  

 

13. Facebookgrupp:  Bildstöd – tips och råd. 
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