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Användarmanual Bildstöd

Hur man skapar ett schema/program med 2 kolumner 
i Papunet bildverktyg

https://papunet.net/svenska/material/bildverktyg
www.bildstodiforeningsliv.se

https://papunet.net/svenska/material/bildverktyg


Googla på Papunet Bildverktyg. 
Så här ser frontsidan ut. Klicka 
på
Öppna bildverktyget. 

I menyn finns även färdiga 
aktivitetsscheman, 
bildberättelser och 
kommunikationskartor
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Klicka på Inställningar. 
Ruta med valmöjligheter 
kommer upp.
Välj mellan färdiga mallar eller 
Välj själv – skriv in antal 
kolumner och rader, t ex 2x8 för 
ett schema. 
Inställningar kan ändras när som 
helt.

I Inställningar går det att välja om 
text ska vara över eller under bild. 
Hur stor texten ska vara, och om 
ev ramar ska finnas etc.
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När du valt 2 kolumner och ett 
antal rader: Börja skriv in tid 
och aktivitet.
I sökrutan skriv in klockslag. 
Klicka på bilden som kommer 
upp (finns ofta flera att välja 
mellan) eller dra den till rutan.
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Skriv ord för aktivitet i sökrutan. 
T e x möte. Flera bilder att välja 
mellan. Klicka först i rutan, eller 
dra önskad bild till rutan i 
högerspalten. 
Du kan även hämta Egna bilder.
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Fortsätt skriva in ord för tid och 
aktivitet tills schemat är klart. Här  har 
vi lagt till en schemabild från 
projektets sommarläger-bildbank. 
(finns under dokument på hemsidan 
bildstodiforeningsliv.se) 
Och skrivit text ovanför.
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För att spara :
• Klicka på: Spara eller dela 

dokument. Ruta kommer 
upp: 

• Välj skapa länk eller 
ladda ner som pdf. 

• Eller som rtf om du vill 
redigera i word. (lägga till 
rubrik t ex.)

• Länk kan bifogas i mail 
och delas med andra.

• Om du registrerar dig och 
loggar in kan du spara 
dokument på sidan.
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Spara som eget material: Logga 
in (eller skapa inloggning först). 
Klicka på Spara eller dela. Ge 
dokumentet ett namn och 
spara. För att se eller redigera –
klicka på Eget material. 
Där finns sparade dokument.
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Om Papunets bildverktyg: 
https://papunet.net/information_old/fileadmin/tiedostot/muut/bildverktyg.pdf

Länkar till Papunet info Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hgg7-ISHrnk
https://www.youtube.com/watch?v=MwM0htwoZPk

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