Jonna Asplund Funkisfeministen

Om syftet med Bildstödet är
•Styrmedel så kommer vår slutsats att bli att
det inte fungerade.
•Hjälpmedel så kan vi tolka vägran som att
något inte är bra med kvällsrutinen Schemat
kan innebära; Jag gör ett mer informerat val
när jag vägrar

• Bildstöd är ingen genväg för att slippa konfronteras med dina
egna värderingar
• makten inte får missbrukas och det innebär att bildstöd aldrig får
användas för att dressera fram lydnad. Syftet med bildstödet till mitt
barn är att göra vardagen lättare och mindre stressfylld, att tydliggöra
vad som ska hända och framför allt att ge barnet större möjligheter
till delaktighet
• Jag möts ibland också av förväntningar på att vara tacksam när jag har
fått ett hjälpmedel eller anpassning och som tack förväntas jag lyda
utan att vara besvärlig
• när vi utvärderar om ett hjälpmedel fungerar för någon som vi
ansvarar för bör vi fråga oss själva om vi utvärderar det som
hjälpmedel eller styrmedel

Våra värderingar
• Det jag försöker säga är att bildstöd är som så mycket annat stöd till
personer med NPF. Om det blir kränkande eller om det tillvaratar
personens egna tankar, känslor och intressen beror på hur det
utformas. Om perspektivet är neurotypt och personens egna
tolkningar av sig själv inte lyssnas på så kommer nog varken bildstöd
eller något annat hjälpmedel att ge personen som det är tänkt att
hjälpa mer autonomi, bättre hälsa eller bättre livskvalitet. Till
syvende och sist så är det grundläggande värderingar, respekt och
kunskap som avgör om det blir hjälp eller stjälp.

Workshop Bildstöd

Diskussionsfrågor
1 Vad är skillnad mellan hjälpmedel och styrmedel?
2 Hur kan Bildstöd öka möjligheter till informerade val?
3 Hur utvärderar vi det bildstöd vi sätter in när det gäller delaktighet,
självbestämmande och livskvalité?
Utse en talesperson som på 2 minuter ska dela med sig av något viktigt ni i er
grupp kom fram till 

