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Användarmanual Bildstöd

Hur man skapar ett rutnät - pratkarta
Bildstod.se (gratis bildstödsprogram)

i någon av programmets fasta mallar.
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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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Eller
Klicka på Skapa nytt bildstöd. 
Välj mall. 
Om Karta väljs – finns 6 olika 
layouter att välja mellan



Mall rutnät 38 bilder.
Klicka på pennan. 
Klicka sedan på 
tomma fotorutan för 
att lägga till bild. 
Klicka på Lägg till text 
för att skriva ord. 
Spara arbetet.
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http://bildstod.se/#/dashboard/single/387687
Exempel från DART. Kan användas som mall.

http://bildstod.se/#/dashboard/single/387687


När du klickat på pennan och sedan den 
tomma fotorutan  kommer du till Lägg till bild. 
Ställ dig i rutnätet där bilden ska vara. 
Skriv ord i sökrutan. 
Välj bland de bilder som kommer upp. 
Eller ladda upp en egen bild från datorn. 
Obs! Då kan du inte göra dokumentet 
offentligt, endast privat.
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Fortsätt att lägga in bilder och text i 
rutnätet tills det är klart. 
Det går att ändra färg på ramen runt 
bilden – t ex för att markera kategori 
eller ordklasser. (ljusblå är verb enligt 
Karlstadmodellen)
Dra och släpp för att ändra ordning. 
Klicka på plustecknet för att lägga till 
sidor.
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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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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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