Bilder som stöd
A

Av Kerstin Gatu

lltsedan jag började på habiliteringen för
över 25 år sedan har jag fått många bevis för
att bildstöd är viktigt. Skickade jag ett brev
med bildstöd, som beskrev när jag skulle
komma, vad träffen skulle handla om, var vi skulle ses
och med en underskrift med både namn och foto,
kunde jag se dessa bildsidor upptejpade på kylskåpet.
Jag har sett att många blivit intresserade av att
laga mat när de fått bildrecept och med
förväntan visat olika inbjudningar.
Detta är bara några exempel.
Idag har datatekniken
gjort det så mycket
lättare att producera
bildstöd. Det finns
många dagliga
verksamheter som
producerar olika
struktur- och
planeringsstöd,
instruktioner,
uppmärkningsmaterial mm. Det
finns också
många goda
exempel på
nätet som är
tillgängliga för
alla. Inte sällan
med en anhörig
som avsändare
som gärna delar
med sig och ger råd
till andra. Tyvärr finns
det också exempel på verksamheter för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar där bildstöd borde vara en självklarhet,
men som inte har tillgång till programvaror, skrivare, support eller där personalen inte har den tid
eller kunskap som behövs. Det är inte alls OK!
Vi behöver utveckla möjligheterna för personer
som har svårt att uttrycka sig att kunna producera
information med stöd av bilder och symboler. Idag

finns definitivt de digitala möjligheterna för att
skapa den utvecklingen.
Det behövs också dataprogram, appar, som genom
grafik och symboler gör det möjligt att bearbeta information för att kunna fatta beslut, kunna jämföra
olika alternativ och förutse olika konsekvenser. Först
när man har ett begripligt beslutsunderlag kan man
vara delaktig på riktigt.
Bildstödet behövs för att informationen ska bli begriplig. Det måste
genomsyra såväl de privata
sammanhangen, som skola,
vård, fritidsverksamhet,
kommunikationer och
den övergripande
samhällsinformationen.
Allas rätt till
tillgänglig samhällsinformation är en demokratifråga.
Detta kräver
ett standardiserat grafiskt
symbolsystem
som är tillgängligt och kostnadsfritt.
Föreningen
för kognitivt stöd
(FKS) arbetar
intressepolitiskt med
dessa frågor. På FKS
webbplats
www.fks.org.se
finns mer material. Där finns
bland annat filmer från ett riksdagsseminarium ”Samhällsinformationens betydelse för demokratin – Allas rätt till tillgänglig information”
mars 2018 och skriften ”Det spelar roll vilka bilder du
väljer”.
Årshjulet (bilden) kan laddas ner utan pictogramsymboler från:
www.funkisfeministen.wordpress.com (sök på ”årshjul”).

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu, Mora, har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan 1990-talet. Hon har initierat en
rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”Handiprojektet”, ”iLearn” och ”Anpassad IT – Vägen
till digital delaktighet”. Nu arbetar Kerstin med projektet ”Digi-JAG”, för en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö.
I tidigare nummer av Intra har Kerstin skrivit om datorn som hjälpmedel (nr 4/2015), om olika hjälpmedel för
att klara av pengar (1/2016), om hur man använder en Handi (2/2016), om olika sätt att underlätta vardagen
med hjälpmedel (4/2016), om svårigheten att få kognitiva hjälpmedel (1/2017), om film som kognitivt stöd
(3/2017), om nätet som en säker plats (4/2017) och om Cromecast (1/2018).
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