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Visuellt stöd som verktyg

•Förtydligar pedagogiken vi redan använder

•Ett verktyg att använda för att förstärka det vi redan gör

•Ersätter inte pedagogiska metoder 
eller tankesätt





Det visuella stödet som en ”livlina”

• Att minska kraven på språkliga och kognitiva förmågor

• Att kompensera för bristande förmågor

• Att skapa språklig tillgänglighet

Att skapa 
KASAM!



Ur Autism och ADHD i skolan, Sjölund m fl



”De förberedelser och anpassningar vi gör med vissa 
barn i åtanke är till nytta för alla”…
”Dessutom har alla barn i perioder mer behov av 
struktur och anpassningar”
- ur Specialpedagog för fritids – en grundbok (Annelie Karlsson)



Att skapa förutsägbarhet

• Tydlighet och struktur

• I rummet

• Över dagen

• Över arbetspasset

• Över uppgiften



Logoped Ida Rosqvist, Pedagog Malmö



Att mäta rätt/att fokusera på lärandet

• Vad är syftet med den här uppgiften? 

• Vad ska vi bedöma? 

• Vad ska eleven lära sig?

• Vilka krav på språkliga och exekutiva förmågor ställs i uppgiften?

• Vilka förmågor har eleven?

• Hur kan vi anpassa uppgiften så att eleven kan lägga energi på uppgiftens syfte?



Ur ”I relation till lärande”, Aspeflo & Almsenius



Ur ”I relation till lärande”, Aspeflo & Almsenius



Att öka delaktighet och inflytande



Fortbildning i visuellt stöd

• Personal inom skola och/eller fritids

• Blandning av teori och praktik

• Viktigt att förstå varför och hur visuellt stöd kan användas

• Kollegialt lärande en viktig del!

• 7-8 tillfällen à 2 timmar



Kursens mål

• Förbättra lärmiljön för alla elever

• Höja kompetensen kring visuellt stöd, både praktiskt 
och teoretiskt

• Höja kompetensen kring NPF, språklig sårbarhet mm



Tanken med upplägget

• Verksamhetsnära och konkret

• Praktisk tillämpning

• Lärarna hittar sitt eget sätt

• Få in rutin i vardagen

• Utformat och upplagt efter KASAM-begreppet 
(känsla av sammanhang)



Innehåll

• Teoretisk bakgrund

• Skolans kompensatoriska uppdrag

• Kognitiva förmågor

• Språklig sårbarhet

• Språkstörning

• KASAM

• Visuellt stöd

• Praktiska övningar

• Falluppgifter

• Egna elever

• Genomgång InPrint/Widgit Online inkl övning (ev eget tillfälle)





• Sammanfattning

• Planering inför framtiden

• Gemensamma mål/fokusområden

• Individuella mål

• Praktiska spörsmål

• Utvärdering
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Håll utkik på 
pedagoghalmstad.se

Kommer vintern 2023:
Digital teckenkurs!


