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When I’m making sounds like snorring, 
pull my sweater against my mouth and 
looking at the tablet.

I want to use the tablet

Amalie, I can see that you would like to 
use the tablet. Let’s use it together.
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00:00:15 Forstå hvad jeg udtrykker
Lukas udtrykker sig gennem kropslige 
udtryk, mimik og lyde. I løbet af en 
lille uge kan der være 20 forskellige 
personer, som hjælper ham. Det 
er mange, og det er vanskeligt for 
en, som ikke med ord kan fortælle, 
hvordan han har det eller gerne vil 
have det. 

Vi forældre og de som arbejder rundt 
om Lukas nedskrev tidligere på papir, 
hvordan han kommunikerer, for at 
andre lettere kunne forstå ham. Da 
han skulle begynde i skole, tog vi alt 
det nedskrevne med. 

Men det var vanskeligt at holde 
notaterne opdaterede og at 
formidle informationer om hans 
kommunikation videre til dem, som 
ikke kendte ham. 

Derfor udviklede jeg et hjælpemiddel 
til Lukas og andre personer uden 
talesprog og med store begrænsninger 
i kommunikationen. KnowMe hjælper 
os med at tage vare på Lukas’ sprog, 
kommunikation og hans identitet 
gennem hele livet. 

– Morten Hope, far og grundlægger

Når jeg bevæger mig mod dig, ser på dig, smiler og strækker 
min venstre hånd frem, betyder det, at jeg gerne vil, at du skal 
tage min hånd og at jeg gerne vil være sammen med dig.

– Lukas, 13 år

Et hjælpemiddel der viser dig mine 
sproglige udtryk, og viser hvordan du bedst 

kan kommunikere med mig.

KnowMe er et digitalt kommunikationsværktøj som 
skræddersys til personer, som ikke har mulighed for at benytte 

talesproget og som har begrænset kommunikation.

Observer – til indsamling

Creator – til bearbejdning
Companion – til brug
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Du aner ikke hvor mange forskellige systemer vi har prøvet, 
og hvor mange timer vi har brugt på ting, som har vist sig ikke 
at fungere alligevel, fordi Amalie ikke “passer” ind i det eller 
ikke “kan få det til at fungere for sig”. Vi er vældig glade for 
endelig at have fundet et værktøj, som virkelig indfrier vores 
forventninger, og som vi kan skræddersy til vores datter.  

– Forældre til Amalie, 14 år

Jeg kan sige to ord, «hej» og «sjov». Alt andet jeg har på hjertet, 
udtrykker jeg ved hjælp af mimik, kropssprog og adfærd. Det 
betyder, at jeg er helt afhængig af, at nogen kender mig meget 
godt, hvis de skal kunne forstå, hvad jeg prøver at udtrykke. 

– Brita, 26 år



“

KnowMe – et digitalt 
kommunikationsværktøj
Amalie bruger mimik og lyde til at 
fortælle dig, hvad hun gerne vil.  
Andre bruger hele kroppen, når de 
kommunikerer; blik, adfærd eller en 
mikrobevægelse. 

Fælles er, at de pågældende ikke 
har mulighed for at benytte de 
almindelige sproglige udtryk, hvorfor 
det er vigtigt, at vi lærer deres. 
KnowMe bruges til at observere, 

filme og tolke udtryk, som gemmes 
sammen med informationer 
om, hvordan familie, venner og 
ressourcepersoner bedst indgår i 
relationen for derved at sikre en 
vellykket kommunikation. 

I hjælpemidlet får du adgang til 
personens kommunikation og 
samhandlingsbeskrivelser gennem 
hele livet.

Hvem er det til?
KnowMe er målrettet personer i
alle aldre, som ikke har mulighed
for at benytte talesproget, og som
har begrænset kommunikation.
Alle har ret til at forstå og til at blive
forstået. Det handler om værdighed
og medmenneskelighed, retten til at
kunne være en del af et fællesskab og
træffe egne valg.

De mennesker vi retter os mod
har ingen eller meget begrænsede
forudsætninger for at lære at bruge
etablerede kommunikationsløsninger.

Du og andre omsorgspersoner skal
bruge tid på at observere, reflektere,
tolke og på at gøre udtrykkene
tilgængelige i KnowMe, for at den
pågældende kan blive set og forstået
hver dag.

De bedste muligheder for succes med
hjælpemidlet opnår du, hvis hele
personens netværk bliver engageret
i udviklingen og anvendelsen. Det
kræver meget at opbygge et godt
miljø, hvor alle er engagerede og
arbejder i samme retning. Vi der
arbejder med udviklingen af KnowMe
hver dag, hjælper dig gerne på vej.

Jeg griner rigtig meget og er meget urolig i kroppen, når jeg er træt og 
trænger til en pause. Der er nogle, som forstår det, men nogle af dem der 
hjælper mig tror, at jeg har det sjovt, andre tror, at jeg har fået noget galt 
i halsen. Jeg kan ikke forklare hvordan jeg har det, så jeg er helt afhængig 
af, at du er i stand til at tolke mine udtryk rigtigt. 

– Amalie, 14 år
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