
Bildstöd för scouter  
 

Varför och för vem? 

 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, betyder att man använder 

någon form av hjälpmedel som ett komplement eller stöd till det talade språket. 

AKK kan till exempel vara gester, tecken, föremål eller bilder. Det här materialet 

som Scouterna har tagit fram fokuserar på bildstöd för att komplettera 

kommunikationen och fungera som ett stöd för verksamheten.  

Att använda bildstöd är hjälpsamt för de allra flesta. Det stödjer inlärningen och 

koncentrationen, det kan ge struktur till verksamheten och bidra till en 

förståelse för vad som ska hända.  

 

Det är extra bra att använda bildstöd i grupper där det finns flerspråkiga 

personer, personer i behov av särskilt stöd, personer som har svårigheter med 

koncentrationen eller med språket på olika sätt. Materialet gör även hela 

scoutmiljön mer kommunikativ och främjar barnens delaktighet i gruppen. 

 

 

Hur kan du som scoutledare använda bildstöd? 

 
Det finns många olika sätt att använda bildstöd, det viktiga är att ni hittar det 

som fungerar just hos er. Här nedan är några exempel: 

• Tydliggöra vad som ska hända genom att använda ett bildsatt 

mötesprogram. 

• Förtydliga ett dagsprogram på till exempel ett läger eller en instruktion 

med bilder. 

• Använda bilder som stöd i sånger 

• Bildsätta packlistor 

• Sätta upp bilder på ledarna i lokalen 



Bilderna kan vara utskrivna och inplastade pappersbilder och /eller finnas 

elektroniskt i till exempel en Ipad. Man kan blanda olika typer av bilder så som 

fotografier på personer eller specifika platser tillsammans med ritade bilder på 

utrustning och aktiviteter. Att rita egna bilder är praktiskt då du alltid kan ha 

penna och papper tillgängligt. Det viktiga är bildens funktion, inte det 

konstnärliga utförandet.  

Scouternas egna bilder kan givetvis kombineras med andra bilder. På till 

exempel  http://bildstod.se/ och https://papunet.net/svenska/ kan du ladda upp 

egna bilder, kombinera med andra och sätta ihop olika former av bildstöd, till 

exempel en ”nyckelknippa” för packning eller ett schema för scoutmötet. Det är 

viktigt att man använder bilder från öppna databaser, det vill säga bilder som av 

upphovsrättsliga skäl är okej att använda.  

 

Vill du veta fördjupa dig inom ämnet kan du läsa mer exempelvis här: 

https://dhb.se/bildstod/ 
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