Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) betyder att man uttrycker sig med
hjälpmedel eller får stöd när tal och skrift inte räcker till. AKK kan
vara gester, tecken, föremål, bilder, kommunikationspärm eller
pekplatta. Bildstöd kan även användas för att strukturera upp
någonting som ska hända t.ex. i form av ett dags- eller veckoschema.
Finlands Svenska Scouter rf. har i samarbete med Folkhälsans Center
för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik sammanställt ett
bildkommunikationsmaterial med scouttema. Idén med materialet är
att ha ett lättillgängligt material som lämpar sig för alla barn, med
eller utan specialbehov, som stöd för den löpande verksamheten i
kårerna. Bilderna bygger främst på vargungarnas program men kan
användas i alla åldersgrupper.

De flesta människor lär sig allra bäst visuellt. Bildstöd hjälper
inlärningen, koncentrationen och strukturerar verksamheten.
Bilderna är bra att använda med alla barn i gruppen. Det är även
extra bra att använda i grupper med yngre barn, flerspråkiga barn,
barn i behov av extra stöd eller svårigheter med koncentrationen,
barn med språkliga svårigheter eller funktionsnedsättning.
Materialet gör även hela scoutmiljön mer kommunikativ och
främjar barnens delaktighet i gruppen.
Bilderna stöder språkförståelsen och fungerar också som stöd för
att uttrycka sig.

Du kan använda bilderna på olika sätt, till exempel dessa:
Tydliggöra mötesprogrammet genom steg-för-steg
bilder, bilderna placeras på bordet eller en vägg
Förtydliga dagsprogrammet under ett läger, mot ett träd
eller en vägg
Pekprata med bilderna dvs. peka på bilderna samtidigt
som du berättar någonting eller sjunger en sång
Använda dem som stöd i sånger t.ex. trampa på gasen
Visa bilderna på en pekplatta. Du kan ha bilderna
elektroniskt som PDF eller ta ett foto på dem och peka
på bilderna på pekplattan.
De flesta barn gillar bildstöd och hjälper även ledaren att strukturera verksamheten.

Bilder kan även användas som en ”bruksanvisning” t.ex. hur man ska göra när man packar
väskan, utför en första hjälp-uppgift, lagar mat.
Det sammanställda scoutbildstödet är bara en liten del av
möjliga bilder. På nätet finns öppna databaser med
tusentals bilder som får användas för allmännyttigt bruk.

Materialets webbisda:

http://verksamhet.scout.fi/karverksamhet/100-nya-satt-attscouta/bildstod-for-scouting

Bilderna finns sparade på scouternas materialbank:
http://partioscout.materialbank.net/NiboWEB/partioscout/listFiles.do?command=listFolder&uuid=11
161143

Eget bildmaterial med liknande bilder kan göras t.ex. på sidorna www.papunet.net och
www.bildstod.se.

Bildstödet har förverkligats med understöd av Social- och hälsoorganisationernas
understödscentral STEA (fd. RAY) och Insamlingen Gemensamt Ansvar.
Lycka till!
Sabina Fortelius / Finlands svenska scouter rf.
Noora Fontell & Michaela Holm / Folkhälsan Välfärd Ab

Symbolerna i bildmaterialet är licensierade som ”Erkännande, Icke-Kommersiell, DelaLika”.
Symbolernas källor:
Papunets ritade bilder: Papunets bildbank www.papunet.net, Sclera-piktogram: www.sclera.be
ARASAAC-symboler: Sergio Palao för CATEDU (http://catedu.es/arasaac) och publicerade under
Creative Commons licensen.
Symbolerna får inte säljas men gärna spridas i icke-kommersiellt syfte då licensen syns. En del
av bilderna har ändrats eller kombinerats av Folkhälsans Center för kompletterande
kommunikation och pedagogik. Förfrågningar gällande bilderna kan göras till dem.

