
Visuel kommunikation 
 
 
Kommunikationsbøger 
Børn med kommunikative vanskeligheder og måske et begrænset ordforråd kan have stor 
glæde af en kommunikationsbog. En kommunikationsbog er emneopdelt og visuel 
"snakkebog". Ofte kan bogen indgå som en støtte ved samtalen med meningsbærende ord. 
Bogen er billedkommunikation 
På Enghaveskolen anvender vi hovedsagligt Boardmaker symboler. Men en 
kommunikationsbog kan sagtens indeholde fotos eller andre visuelle symboler. 
Det kan være en svær balance at finde et tilstrækkeligt ordforråd i bogen, samtidigt med at 
den stadig skal være overskuelig. For også, at tage hensyn til særinteresser laves bogen 
individuelt. 

 
 
 
 
Kommunikationstavler 
Kommunikationstavler er som kommunikationsbøger visuelt opbygget. Størrelse og omfang 
er afhængig af hvad tavlen skal bruges til og til hvem der er målgruppen. 
En kommunikationstavle kan anvendes som støtte ved ex. en samtale. Tavlen kan være 
med til at fastholde fokus på et emne eller sikre et fælles udgangspunkt. 
Kommunikationstavler kan også fremstilles og bruges ved konkrete opgaver. Det kan ex. 
være til idræt, hvor en tavle kan være en støtte til de verbale beskeder. 
Tavlerne kan ligeledes bruges som "huskere" til Sociale historier. Tavlen kan have indeholde 
centrale ord og begreber fra historien. Det er selvfølgelig igen vigtigt at tavlerne fremstilles 
individuelt. 
 
 



 
 
Kommunikation på iPad 
Der er de sidste år kommet flere kommunikations app´s til ipaden. Fælles for de fleste er at 
de er opbygget med en hovedmenu, hvor man derfra kan bevæge sig ud i undermenuer. 
Opbygningen er ofte som en klassisk kommunikationsbog. Der anvendes igen visuelle 
tegninger og symboler til hvert ord. Der er fordele og nogle få ulemper ved at bruge en ipad 
frem for den klassiske kommunikationsbog. Fordelene er ex., at hvert ord udtales. Det er 
nemt at foretage ændringer og tilpasse programmet med fotos osv. til det enkelte barn. Det 
er også en fordel, at iPaden anvendes overalt og at dens funktioner er alment kendte. 
Desuden er prisen brøkdele af hvad en talemaskine koster. Af ulemper kan nævnes iPadens 
holdbarhed og at eleverne bruger den i så mange sammenhænge at 
kommunikationsprogrammet kan have svært ved at "konkurrere" med spil osv. 
Derfor friholdes iPaden med et installeret kommunikationsprogram tit fra andre app´s 
På Enghaveskolen har vi mest anvendt  AVAZ og GoTalkNow. Avaz har 3 niveauordforråd 
og et sæt kerneord. Det er nemt at tilpasse ordforrådene individuelt. Der kan altså nemt 
indsættes symboler med nye ord. Der kan laves nye menuer og brugen af fotos er ligeledes 
nemt. Opsætning og stemmer er på dansk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VYS1OhUugBw Se evt. lille video fra 
Kommunikationscentret Hillerød. 
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