
Visuell støtte
Pedagogens arbeidshefte 

i arbeid med språk, religion og kultursensitiv omsorg 



Tegning er en naturlig måte å kommunisere på 

Å bruke tegninger som visuell støtte i kommunikasjon er både effektivt og nyttig. Særlig når vi
kommuniserer til barn som ikke har lært å lese og til minoritetsspråklige barn som har et annet
morsmål. Man kan si at det visuelle språket bygger bro mellom språk og kulturforskjeller. 

Til tross for dette er tegning blitt en litt oversett kommunikasjonsmetode fordi mange ikke
synes de er flinke nok til å tegne.  Men alle kan lære å tegne og bruke det i sin kommunikasjon.

Tegninger er en naturlig måte å kommunisere på, og du vil oppleve at tegningene vil være en
visuell støtte når du skal fortelle eller forklare noe, gi viktig informasjon eller få informasjon om
barnet og bli bedre kjent med det. 

Visuell fasilitering er en metode og et
redskap for å kombinere tekst og

bilder i kommunikasjon og prosesser. 

I dette heftet finner du en oversikt over de presentasjonstegninger
og visuelle maler som er utviklet i prosjektet. 

I tillegg er det også en oversikt over ikonene som er tegnet. 



 Synet er menneskets primære sansekanal.
 Samtidig aktivering av ord og bilder styrker både læring og  
 hukommelse.
Oppmerksomhet, forståelse og hukommelse understøttes når
ord assosieres med bilder. 
 Bilder snakker til oss mer umiddelbart, direkte og emosjonelt
enn ord alene. 
 Lek og kreativitet oppløser kreativ fastlåshet og hjelper i
problemløsning. 
Tegninger gir overblikk. 
 Vi skaper vår fremtid gjennom de bilder vi forestiller oss den
med. 
Tegninger skaper et felles tredje vi kan snakke ut fra. 
Tegning kan hjelpe med å skape psykologisk trygghet. 
Tegning er tilgjengelig for alle. 

Topp 10 argumenter for at tegning er nyttig
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Vår tegneutvikling
Forskning viser at barn følger den samme tegneutvikling uansett hvor de er født i verden. Det sier ingenting om alder, men under ser
du hvilken rekkefølge de fleste barn utvikler seg i når de begynner å tegne. Mange argumenterer derfor for at tegning er en naturlig
egenskap vi alle har og kan utvikle videre. 



Praktisk bruk av visuelle av
presentasjonstegninger og maler
Slik bruker du presentasjonstegninger og maler

Presentasjonstegninger er en tegninger som er utviklet og tegnet ferdig når du skal presentere eller fortelle noe. 

Presentasjonstegningen er en visuell støtte i kommunikasjon og dialog med andre. Du snakker ut fra tegningen og henviser til denne når du skal forklare noe. 

Du kan litt sammenligne slike tegninger med et slideshow, men i stedet for at du strekker informasjonen utover flere slides gir presentasjonstegningen 
deg mulighet for å fortelle det hele på en og samme tegning.

Fordelen er at både du og mottaker får det fulle overblikk og ulike elementer kan settes i relasjon til hverandre. I slike tegninger er også tekst og bilder 
kombinert som er en hjelp særlig for foreldre og barn med et annet morsmål enn norsk. 

Visuelle maler er også tegninger hvor det er kombinert tekst og bilder. Disse tegninger kan brukes i en dialog hvor det er avsatt plass til tekst som 
som omhandler det enkelte barn, foreldre og/eller familie. 

Hvor presentasjonstegningen gir mer generell informasjon om noe, har den visuelle malen som formål å strukturere samtalen og få informasjon og overblikk
over en konkret situasjon eller indvidid. 

I dette heftet kan du se alle presentasjonstegninger og maler som er utviklet og som du kan hente digitalt og printe ved behov. 

Her finner du materialet: 

Viktig ved print av materialet: 

Både presentasjonstegninger, visuelle maler og ikoner finner du som 
jpeg. filer og/eller png filer her:  

Tegningene er tegnet helt til kant. Det betyr helt praktisk at du må innstille 
printeren til å printe helt ut til kant. 

Gå til innstillinger og "tilpass" og endre fra "fyll siden" til "tilpass siden".



Praktisk bruk av visuelle av
presentasjonstegninger og maler

Slik bruker du presentasjonstegninger

Slik bruker du visuelle maler 

Presentasjonstegninger er en tegninger som er utviklet og tegnet ferdig når du skal
presentere eller fortelle noe. 

Det er ikke meningen at presentasjonstegningen skal utleveres og forstås uten dialog om
tegningen. 

I en samtale med et barn, foreldre eller andre kan du ta presentasjonstegningen med og
henvise og referere til denne mens du forteller. 

Flere av presentasjonstegningene som er utviklet har også en tilsvarende visuell mal. 

Denne brukes når man skal snakke om det enkelte barn eller familie, og det er felter hvor
man kan skrive tekst inn. 

Mens presentasjonstegningen er mer generell er malen ment som en støtte når man skal
snakke om det konkrete barn. 



Rettigheter og tilbakemelding

Tips til å tegne

Hopp i det og prøv deg frem. Tegn litt hver dag. 

Se på hvordan barna tegner. De tegner ofte umiddelbart og tenker ikke så
mye over hvordan de gjør det. 

Søk på amazon etter bøker om graphic facilitating.

Finn inspirasjon og gode tusjer på www.neuland.com

Se på thenounproject.com hvis du vil ha tips til hvordan noe kan tegnes. 

Presentasjonstegningene, malene og ikonene er utviklet av flerkulturell rådgiver,
Benedikte Skråmo Santi , fra Nordre Follo kommune og visuell fasilitator, Annette
Haugen fra VISFAS for Nordre Follo kommune. 

Presentasjonstegninger og maler kan fritt deles også utenfor kommunen. 

Send oss gjerne en mail hvis du har tips til endringer, behov for andre
presentasjonstegninger, maler og/eller ikoner. 

Kurs i tegning

Nettbaserte kurs

I samarbeid med VISFAS holder Nordre Follo kommune tegnekurs. 

Dette er grunnkurs i tegning med fokus på ikoner og maler som kan brukes i
pedagogisk arbeid. 

I løpet av høsten 2023  blir det også tilbydt nettbaserte kurs med konkrete emner 
som f.eks. hvordan tegne i samlingsstund og på foreldremøtet. 

Valg av type ikoner og stil

Materialet som er produsert er laget ut fra den tanke at det skal være lett å kunne
gjenskape og tegne av. Derfor har det vært en sentral ide at det skal være enkle ikoner
med få detaljer. 

Hvis du deltar på kurset vil du se at den stilen tegningene er laget i også er den type du
blir undervist i. 




































































