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VÄLKOMMEN TILL TVÅDAGARSKURS I TALKING MATS! 

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom skola, vård och omsorg med personer i alla åldrar. 

Du som vill få ytterligare ett verktyg för att stötta kommunikation, med fokus på delaktighet, i 

samtal med personer med språkliga och/eller kognitiva begränsningar. 

Kursen hålls av logoped Kerstin Gustafsson. 

 

Metoden 

Metoden Talking Mats (Samtalsmatta) har utvecklats i Skottland och syftar till att stötta samtal 

med personer som av olika skäl har svårt att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i beslut. 

Den används framgångsrikt med vuxna med afasi eller kognitiv sjukdom, liksom med barn 

med språkstörning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Även vid samtal om känsliga 

ämnen med personer i alla åldrar. 

Vid utförande av metoden används en matta och bilder som representerar ett samtalsämne, en 

värderingsskala och olika frågeställningar. Utifrån öppna frågor får personen möjlighet att 

uttrycka sin åsikt inom ett bestämt ämne genom att placera en bild under något av stegen i 

värderingsskalan. 
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Kursupplägg 

Dag 1: Teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Hur metoden används, syfte och 

lämpliga deltagare. Föreläsningar och övningar i par och grupper.  

Hemuppgift inför dag 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Du väljer 

själv samtalsämne och tar fram bildmaterial. Filmen skickas till kursansvarig senast en vecka innan 

dag 2. 

Dag 2: Varje kursdeltagare presenterar ca 3–5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt 

med fokus på kursdeltagarens användning av metoden. 

OBS: För att bli godkänd på kursen och få licens för att använda metoden, krävs att du 

presenterar en film. 

 

Tid och plats 

Dag 1: Måndag 28 mars kl 9.00 – 15.00 

Dag 2: Tisdag 3 maj kl 9.00 – 15.00 

Afasicenter i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6, Vasastan. 

Kostnad 

3 700 kr inklusive lunch och kaffe bägge dagarna. Som ideell förening är Afasiföreningen inte 

momspliktig. 

Intresseanmälan (ej bindande): Afasiföreningen i Stockholms län, 08/720 44 80 eller 

afasi@afasicenter.se 

För information om kursen: Kerstin Gustafsson, 08/720 44 80 eller kerstin.gustafsson@afasicenter.se 

 

Plats på kursen erbjuds utifrån den ordning som intresseanmälningarna kommer in. Maximalt 

antal deltagare är åtta personer. 
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