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− forstå hvordan
   jeg har det



Kjenn MEG er et hjelpemiddel som skal bidra til en bedre hverdag for  
mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon. Målet er å skape  
de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk,  
og samtidig legge til rette for at hun eller han kan utvikle sitt kommunikasjons- 
potensiale fremfor å undertrykke det. 

Kjenn MEG tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene 
og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene i samhandling. Dette  
vil bidra til å fremme inkludering og skape en bedre helhet, forutsigbarhet  
og trygghet i hverdagen.

Menneskene vi retter oss mot har ingen eller liten forutsetning for å lære seg 
etablerte kommunikasjonsløsninger. I Kjenn MEG krever vi ikke at brukeren skal 
tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke systemet. 

Hva er Kjenn MEG?
Vi har plassert mennesket i sentrum og laget et fleksibelt rammeverk. Dette gjør 
det mulig for nærpersoner å kartlegge personens uttrykk og betydningen av 
disse inn i den digitale uttrykksbanken. Verdifull kunnskap om personens uttrykk 
er dermed sikret, livet ut.

Kjenn MEG i et samarbeid

Kjenn MEG er en nøkkel i et viktig samarbeid rundt personens kommunikasjon. 
Arbeidsflyten i kommunikasjonsløsningen skaper en bedre bevissthetskultur hos 
nærpersonene – de blir mer årvåkne, utforskende og nysgjerrige i søken om å 
forstå. Dette optimaliserer tolkningen av kommunikativ adferd og kvalitetssikrer 
arbeidet rundt brukerens kommunikasjon.

Gir opplevelse av mestring. Mestring stimulerer  
til å fortsette og kommunisere.

Gir økt livsglede, utfoldelse og mulighet for å bli  
inkludert i miljøet.

Styrker “Jeg-et”. Dette bidrar til økt selvtillit,  
selvfølelse og en positiv identitetsdannelse.

Gir respekt for det du eier, nemlig uttrykket ditt!

Gir deg bedre livskvalitet gjennom mer oversikt  
og helhet i hverdagen din.

Å bli forstått:



lifetools.no
Følg oss på facebook.com/kjennmeg
post@lifetools.no

Legger til rette for god kommunikasjon og samhandling

Gjør at personen blir forstått, og vil derfor kommunisere mer

Sikrer uttrykkene og bevarer disse gjennom livet

Skaper bedre overganger både i hverdagen og i livets løp

Legger grunnlag for lik tolkning og lik respons på uttrykket 

Skaper en bevissthetskultur blant nærpersoner i jakten
på uttrykkene

Er en nøkkel i et viktig samarbeid om å sikre kunnskap om
personens uttrykk

Kjenn MEG

Med utviklingsmidler fra: 


