
På vår webbsida www.picsplain.se kan du se en film om materialet,  
samt beställa din egen PicsPlainlåda. 



PicsPlain innehåller:  
 8 magneter (2 för varje index),  
 1 magnetduk med normal- 

    fördelningskurvan på 
 2 white-boardpennor. 

Allt är paketerat i en praktisk  
låda där även normalfördelnings-
kurvan är tryckt inuti. 

Så här arbetar du med PicsPlain:
 Sätt upp magneterna på tavlan och förklara de olika delskalorna.
 Sätt upp textilduken på en whiteboardtavla och förklara kurvan.
 Placera ut magneterna efter hand i återgivningen.
 Använd pennorna för att dra streck mellan magneterna för att visa på signifikanta  

 skillnader, eller ringa in för att visa styrkor och svagheter.
 Uppmuntra de närvarande att fotografera tavlan när återgivningen är färdig.

Ett verktyg  
för psykologer
PICSPLAIN är ett pedagogiskt  
hjälpmedel för psykologer vid  
återgivning av psykologutredningar,  
främst gjorda med tester baserade  
på Wechslerskalorna, så som  
WISC och WAIS. 

SYFTET MED en psykologutredning  
är oftast att få mer kunskap och  
förståelse för en individs unika  
kognitiva förmågor. Men utredningen  
är lätt bortkastad om de enda som  
förstår resultatet är psykologerna.  
Med hjälp av PicsPlain kan du få test- 
personen och de viktiga personerna  
omkring hen att förstå resultatet på  
ett helt annat sätt. Istället för att  
enbart förklara med ord, kan du nu  
presentera resultatet med bilder  
så att det blir mer begripligt.



’’
De fyra magneterna  
symboliserar de  
olika indexen:  
Verbal funktion  
(munnen), Perceptuell 
funktion (ögat),  
Arbetsminne (tecken)  
och Snabbhet (uret).  
En till magnet ska  
tas fram till det nya 
indexet i WISC-V  
– Fluid index.

Min tanke med detta material är att 
det ska hjälpa till att göra utrednings-
resultatet mer begripligt, för de som 
det berör. En psykologutredning där 
bara psykologen förstår resultatet,  
är en bortkastad utredning.
                                       Jessica Larsson, legitimerad psykolog



PICSPLAIN är utvecklat av  
Jessica Larsson, legitimerad psykolog.  
PicsPlain är en produkt från företaget  
Psycreo AB, som även tillhandahåller  
psykologtjänster och föräldrautbildning  
om ADHD på internet.

På vår webbsida www.picsplain.se kan du se en film om materialet,  
samt beställa din egen PicsPlainlåda. 




