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Indhold i dag 

• Hvorfor Symbolstøttet Spørgekit? 

• En billedstøttet samtale - Prøv selv m. Talking Mats 

• Videoklip 

• Præsentation af Symbolstøttet Spørgekit  

 a) Specialområdet   

 b) Ældreområdet / Erhvervet hjerneskade 

• Anvendelsesmuligheder 

• Afslutning og spørgsmål 



• Styrke brugerinddragelse,  

med- og selvbestemmelse  

i eget liv 

• Lette kommunikationskravene og skabe ligeværdige 

præmisser for samtale med mennesker med 

kommunikative og/eller kognitive funkt.nedsættelser 

• Et pædagogisk materiale klar til brug. Gøre en 

anerkendt og effektiv dialogmetode lettere 

tilgængelig i hverdagen.  

Hvorfor Symbolstøttet  

Spørgekit? 



Talking Mats 

• kunne reflektere over eget liv  

• udtrykke synspunkter og ønsker  

• planlægge og træffe beslutninger  

• sætte sig mål  

• dokumentere udvikling over tid  

 



Symbolstøttet Spørgekit 

• Vejledning 

• Hæfte med spørgeguides, 

symboloversigter til emner,  

skema til uddybning 

• Samtalemåtte 

• Symbolkasse 

• Laminerede symbolark 

• Forslag til symbolkassens  

indretning 

• Cd med materiale til udprint 



 

Spørgekittet – et tankesæt 



 



De to spørgekit - ligheder 

Fælles emner – med små variationer 

• Kost 

• Aktiviteter inde 

• Rettigheder 

• Fysiske omgivelser 

• At kunne selv 

• Modtaget støtte og hjælp 

• Relationer og kontakt, personale og naboer 

• Relationer og kontakt, familie og venner 

 

 

 

 



De to spørgekit – forskelle (emner kan tilkøbes) 

Specialområdet 

• Handleplan 

• Aktiviteter ude 

• Ata-kommunikation og 

hjælpemidler 

• Dagbeskæftigelse, 

arbejde 

 

Ældreområdet/ erhv.h.s 

• Sundhed og motion 

• Trivsel 

• Tab og sorg 

• Hjælpemiddelgalleri  

Symbol- og skriftstørrelse 

 



Spørgeguide 

 



Skema til uddybende spørgsmål 

 



Anvendelsesmuligheder 
• Synspunkter om emner i dagligdagen 

• Handleplansarbejdet 

• Dokumentere udvikling over tid 

• Samstemme holdninger, dele meninger  

• Tilsyn 

• Brugerundersøgelser 

• Evaluering 

 

• Velegnet til mennesker med funktionsnedsættelser som 

følge af bl.a. CP, udviklingshæmning, ADHD, autisme, 

demens, afasi el. anden medfødt/erhvervet hjerneskade.  

 

 

 

 

 



Picto Selector 
 

Gratis program med over 

35.000 billedsymboler. 

 

Bruges til at fremstille 

grafiske materialer til  

støtte for kommunikation, 

information, struktur mv.  

 

Oversat af 

Kommunikationscentret. 

Kan frit downloades fra 

www.kc-hil.dk 

 

 



         

www.kc-hil.dk 
• Læs mere om Spørgekit og Talking Mats 

• Læs mere om Picto Selector 

• Løs om kursus i billedstøttet kommunikation  

• Læs om øvrige kurser og ydelser  

• Læs artikler og inspiration 

• Månedens download 

 

http://www.kc-hil.dk/
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