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Skabe sammenhæng mellem de 
læringsmaterialer vi bruger i dagligdagen 
og elevernes kommunikationshjælpemidler



Overvejelser ved valg af symboler 

• Kompleksitet 

• Kontraster

• Symbolstørrelser

• Valg af symboler

• Tilgængelighed

Det er vigtigt at skabe en kontinuitet i symboltilegnelsen, tænk engang
hvis stavemåde, alfabettype og sprog blev skiftet med jævne mellem-
rum for os.





Ja og nej

- Hvilke kommunikationsmuligheder har vi med ja og nej?

- Hvad kan barnet tage stilling til?

- Mr. Yes og Mr. No



Ja og nej
At kunne svare/indikere ja / nej er 

meget brugbart til:

- et hurtigt svar

- at bekræfte et budskab

- at få adgang til en 

kommunikationstavle

At stille ja/nej spørgsmål 

kan også være meget 

begrænsende.

Personen kan kun svare på 

den anden persons ideer og 

forslag.



Symbolerne bruges i børnenes 
kommunikationsmaterialer
• Bøger

• Tavler

• Talemaskiner

• Ipad



Hvad bruges symbolerne også til?

•skema 

•struktur 

•vejledning



Dagsskema

• Alle (næsten)på skolen bruger de samme 

symboler for fagene.

Det har den fordel:

• Børnene kan læse hinandens  skema

• Ved klasseskift skal eleven ikke bruge energi på at lære

nye symboler. Ordbilledet er dansk hele skoleforløbet 

for det almene barn.



Beskrivelse af forløb/rækkefølger (toilet, 
garderobe,…….)



I dagligdagen bruges symbolerne også til

• Kommunikations- og sprogudvikling

• Sange 

• Valg af aktiviteter

• Symbollæsning – historier og eventyr

• Emnehistorier (svømning, ridning….)

• Forenkling af allerede skrevne historier

• Errorless storietelling

• Bevægelse og motorik

• Matematik 



Materialer til kommunikativ- og sproglig udvikling

• Materialer om ordklasser adjektiver, præpositioner, verbum osv.
• Materialer om  sproglige begreber som overbegreber, antonymer, 

synonymer
• Matchopgaver af forskellig art
• Opgaver omkring sortering 

hvad hører sammen med? 
hvad gør du hvor?
hvad er der ex brandstation osv.?

(PODD-bog som ordbog 40 eller 70 pr.

side)



undervisningsmaterialer om    
ordklasser adjektiver, præpositioner, verbum osv.



Materialer om  sproglige begreber som overbegreber



Antonymer:



Rim og rimspil – find rimpar



Rim-vendespil



Opgaver til match…..



Hvad passer ikke her?



Hvad bruges det til?



Hvad spiser dyrene?



God morgen allesammen, mandag



Valg af aktivitet, sang, rim osv.



Eventyrlæsning (fra prinsessen på ærten) 



Om at skulle til ridning….



”oversættelse” af bog.



Errorless story-telling



Matematik: Tælle-lotteri



Tælleopgaver 



Lige mange-



Domini med tal



Former – til match



Former: 



Bevægelse og motorik



Bevægelse og motorik:



I emneuger bruges symbolerne til:

• Kommunikationstavler

• Informationsblade

• Skilte til værksteder

• Opslag og plakater

• Sange 

• mm.







Kære kolleger!

Så er vi i gang!!!!!!

Jeg har brug for følgende for at kunne lave de ønskede materialer:

Hvad skal værkstedet hedde?

Hvilket/hvilke symbol/symboler skal repræsentere jer?

Skriv 3 linjer om hvad der skal foregå i værkstedet.

15-20 ord der er relevante for jeres værksted.



Beskri-
velse
af 
værkste-
derne.



Planche udenfor døren:



KL. 10.00 – KL. 10.15

KL. 10.20 – KL. 10.35

KL. 10.40 – KL.10.55

KL. 11.00 – KL. 11.15

KL. 11.20 – KL. 11.35

KL. 11.40 – KL. 11.55

TIDSPUNKT:                    KLASSE:

Tilmelding til besøg i værkstedet



Fra emneugen: Vand, dyr og planter



Oplevelsespjece: Vand, dyr og planter



Evaluering

• Forståelseskontrol

• Vendespil, quizzer, billedlotteri

• Interaktive opgaver (smartboard)



Quiz om vand, dyr og planter





“Bare fordi du kender mig, 
betyder det ikke at du kan 
læse mine tanker og kan 
udtrykke mine ord for mig”

“Det hele drejer sig om at 
forstå, at det ikke at kunne 
tale, ikke betyder at man ikke 
har noget at sige”

Melinda Smith,

2011


