Levla lärmiljön – Anpassningar & Åtgärder

Bild‐ och symbolstöd
Visuellt stöd

Det finns elever som behöver mer än enbart talad instruktion/information för att minnas och förstå.
Det talade ordet kan vara abstrakt och flyktigt. Tappar man uppmärksamheten för en liten stund
kan man missa mycket. En del elever har behov av något ”att hänga upp” information på för att
kunna minnas och förstå. Genom att presentera information på ett sätt som engagerar flera sinnen
ökar chansen att nå fler elever. Visuellt stöd som tecken, symboler och bilder är bra komplement till
det talade ordet.
Att vissa elever har svårt att förstå, uttrycka och använda tal kan ha olika förklaringar. En del elever
har en försenad eller avvikande språkutveckling, andra kan ha en hörselnedsättning medan för en
del elever behövs längre tid att bearbeta information. Bild‐ och symbolstöd kan vara ett sätt att
underlätta kommunikation men också för att hjälpa eleverna att tillgodogöra sig information.
Man kan enkelt säga att bilder och symboler är ett stöd som spar energi. För en del elever är det
mycket krävande att tolka och förstå verbal eller skriven information, det går även åt mycket kraft
för att plocka fram kunskap och strukturer ur minnet. Med symboler och bilder kan eleven frigöra
energi till att orka arbeta vidare inom aktuellt ämnesområde.



Bilden eller symbolen kan representera
ett ord, en aktivitet, en process, en
händelse eller ett föremål.



En bild eller symbol kan användas för
att understryka och rikta fokus mot de
meningsbärande och viktigaste delarna
i ett budskap.
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Bilder och symboler kan användas:


vid instruktioner/information/schema



som tydliggörande inslag vid genomgångar



som en stödstruktur för minnet under
arbetets gång och i instuderingsmaterial



som en stödstruktur vid
kunskapsredovisning, resonemang och
analys



som hjälpmedel vid samtal för att visualisera
det sagda

Det finns symbolbaser framtagna för att användas
som stöd vid kommunikation och kognition. Dessa symbolbaser ser olika ut och finns i olika
prisklasser. Nedan följer några exempel. Umeå kommun har verksamhetslicens på In Print vilket
betyder att förskolor och skolor har tillgång till programmet.
Pictogram symbolbas, SPSM

Widgit symbolbas, Symbolbruket

Picto Selector, gratis symbolbas
Bildstöd är en sida där du
kan skapa eget symbolsatt
material, sidan är skapad av
DART
Läs mer:
SPSM om grafisk Alternativ Kompletterande Kommunikation (GAKK)
Barbro Bruce et al. ”Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken”,
Studentlitteratur, 2016
”Visualisera mera” Kompetenscentrum språk och kommunikation, Elevhälsan, Umeå Kommun, 2019
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