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Användarmanual Bildstöd

Hur man skapar en knippa ca 10x10 cm?- rutnät
i Papunet 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.
Klicka påVälj själv – skriv in 
antal kolumner och rader, 6x8 
för knippa. 
Välj liten text.
Inställningar kan ändras när som 
helst.

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 antal kolumner och 
rader: skriv in ordet du söker i 
rutan Sök bild. 
Välj någon av bilderna som 
kommer upp, klicka på den eller 
dra bilden till rutnätet.
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Skapa flera sidor: klicka på 
plustecknet. 



Några Ritade tecken kan hämtas från SPSM 
utan inloggning (demoversionen – finns även 
licens som kostar några hundralappar per år)

• Skriv in det önskade ordet. 
• Ladda ner det ritade tecknet till din dator.
• Spara bilden i valfri mapp.

5



För att använda egna foton eller 
Ritade tecken från SPSM: 

• Klicka på Hämta egna bilder.
Ladda upp önskad bild från din 
dator (den mapp du sparat 
bilder/foton i). 

• Dra och släpp bilden på önskad 
plats i rutnätet.
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Det får plats 4 ”knippablad” i rutnät 6x8.
1 ”knippablad” (sida) består av 3x3 små rutor.
Blad 1 kan presentera
• dig själv 
• eller ledare för aktivitet 
• eller person som vill ha en egen knippa. 

Välj ord/tecken för sådant som gillas, ogillas, vad man är
rädd för, allergi, persontecken, favoritmat etc. samt lägg in 
foto på personen.

Att byta namn under bild: En fri bild på koriander hittades under 
utländskt namn. Placera markören vid namnet och skriv nytt.
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Spara: 
• skapa länk och maila, 
• ladda ner som pdf
• Spara som eget material: 

Logga in (eller skapa 
inloggning först). Ge 
dokumentet ett namn och 
spara. För att se eller 
redigera –klicka på Eget
material. 

Där finns sparade dokument.
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• Fortsätt att fylla på ord tills du är nöjd. 
• (För fler sidor- klicka på plustecknet.)
• När du är klar – spara och 
• skriv ut.
• Klipp ut de fyra bladen 
• Laminera (A4) 
• Klipp isär – med en marginal av plast.
• Gör hål i övre högerkanten på bladen.
• Trä bladen på nyckelring.
• Ev fäst på jojohållare.

Det går även att laminera dubbelsidiga
blad – ett tips är att fästa ihop pappren m 
lite papperslim först.

9



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

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

Pixabay.com  erbjuder gratis foton, illustrationer etc.

Ritade tecken från SPSM https://www.ritadetecken.se/
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