
STALL43 är en förening för barn och ungdomar 

med autismspektrumtillstånd. Vi använder BILD-

STÖD I STALLET i flera olika sammanhang.  

Det varierar väldigt mycket vilket stöd våra delta-

gare behöver.  

Har man autism blir man oftast hjälpt av om miljön 

är lugn, tydlig och förutsägbar. Att förstå instrukt-

ioner kan vara abstrakt och svårt, med bilder blir 

det tydligt och konkret. För min del tycker jag att 

det är ett självklart hjälpmedel för den här gruppen 

barn & ungdomar. Omgivningen behöver förstå och 

anpassa miljön även för denna typ av funktionsvari-

ant.  

Alla travskolor i Sverige har köpt in varsin 

låda med ”BILDSTÖD I STALLET”. Vilket före-

döme. 

 

HUR VI ANVÄNDER BILDSTÖDET: 

 För vissa deltagare kan det vara viktigt att 

få hålla sig till en röd tråd genom hela häst-

passet. Det innebär ett ganska detaljerat 

schema med bilder för varje moment. Andra 

kanske blir hjälpta av en börja och en sluta-bild. 

 Det vara något specifikt som är svårt att föreställa 

sig om man aldrig har gjort det. Tex som att sitta 

upp på hästen. Då lägger vi fokus just på de bil-

derna för att tydliggöra just det momentet. 

 Även syskon och föräldrar provar på att rida och 

köra häst här hos oss. Vi märker att bildstödet 

gör nytta även här, oavsett ålder. Bildstödet blir 

ett tydligt sätt att förklara tågordningen och ruti-

nerna i stallet. På baksidan av de stora bilderna 

finns det enbart text om någon föredrar det. 

 Även i större barngrupper på rid/travskolor funge-

rar ”Bildstöd i stallet”, för att tydligt visa vilken 

ordning alla moment ska göras, ett sätt att samla 

gruppen och ge tydliga instruktioner.  

 Ibland passar det att använda remsan med de 

små bilderna som till exempel kan hängas upp på 

boxdörren. Eller så kan man sätta upp de stora 

bilderna på väggen. Eller bära med sig just de 

bilderna man vet kommer behövas under rid/

körpasset.  


