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Användarmanual Bildstöd

Hur man skapar ett rutnät – knippa i 
Bildstod.se (gratis bildstödsprogram)
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Bildstod.se frontsida. Registrera 
dig eller Logga in om du redan 
har konto där.

Skapa nytt bildstöd i programmets 
(något begränsade) mallar. 
Eller leta upp bildstöd som andra har 
delat, att utgå ifrån. Skriv sökord i 
rutan. 

Programmets bildbas är fri att 
använda icke kommersiellt bruk. Sök 
bild för att hitta bilder att ladda ner 
till office program t ex.
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Klicka på Skapa nytt bildstöd. 
Välj mall Knippa



Mall Knippa 3x3 rutor.
Klicka på pennan för att 
ändra eller lägga till 
bild/text.
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Klicka på pennan. 
Klicka på den grå fotorutan 
Skriv ord i sökrutan.
Eller ladda upp egen bild. 
Välj bild, dra och släpp
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http://bildstod.se/pictosheet/pdf/540
Exempel från DART. Kan användas som mall.

http://bildstod.se/pictosheet/pdf/540
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Utgå från karnevalsknippan (eller annan 
knippa) om du inte vill göra en helt ny 
egen. 
Öppna och börja ändra: klicka på pennan. 
Välj byt bild. Ändra text. Fortsätt sida för 
sida tills du är nöjd. Spara dokumentet 
med nytt namn. 



Klicka på 
Beskrivning & 
Inställningar för att ge 
dokumentet en titel. 
Välj om det ska vara privat 
eller offentligt.
Om offentligt – måste 
kategori fyllas i.

Klicka på Spara & stäng
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Bildstod.se Knippa. 
I pdf blir det ett blad per sida. 
Här är exempel på frontsida med 
personlig information om ledare. 
Kan monteras på nyckelring 
tillsammans med projekt 
Bildstöds Allmänknippa som 
finns på hemsidan. 
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http://www.bildstodiforeningsliv.se/wp-content/uploads/2019/05/kommunikationsknippa-till-ledare-allm%C3%A4n-version-2.pdf
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Knippa – en frontsida med personlig info om ledare – eller användare, 
kan t ex innehålla:
• Foto 
• persontecken 
• jag gillar …
• Jag gillar inte …
• Fritidsintresse
• jag är rädd för
• Familj
• jobb
• Jag bor i … 
• Husdjur
• Allergi
Knippan skrivs ut, lamineras (ev dubbelsidig) och monteras på 
nyckelring m jojohållare. Lockar till samtal. (utan att kräva ögonkontakt 
som kan upplevas a jobbigt för vissa)



Länk till schemabildbank Dhb Västras sommarläger:
https://drive.google.com/open?id=1eR-mWQ1l9Y5BVON143vIPn8I3bPD7hbD

https://www.wikihow.com/Main-Page WWikihow har många fria bilder för hur man 
utövar olika idrotter etc. 

Pixabay erbjuder gratis foton, illustrationer etc.
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https://drive.google.com/open?id=1eR-mWQ1l9Y5BVON143vIPn8I3bPD7hbD
https://www.wikihow.com/Main-Page
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