
Användarmanual Bildstöd

Skapa en samtalskarta i appen Widgit Go från Symbolbruket

Rutnät med flera kolumner och rader, samt underkartor
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Öppna appen. I hyllan finns de olika 
Samtalskartorna ”Tavlorna”. 
Först skapas en mapp/tavla med ämnets 
namn. 
Klicka på edit i övre högerkanten.

I den mappen/tavlan  kan man sedan 
skapa en samtalskarta –med flera lager 
underkartor om så önskas.
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Klicka på Nytt i nedre vänsterkanten



Då kommer den här sidan  upp. 
Skriv in rubrikordet för ämnet 
som du vill göra en samtalskarta 
om. (i rutan Sök symbol)
T ex en samtalskarta om olika 
idrotter.
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Appen ger förslag på bilder till ordet. 
Klicka på det du vill använda, och 
sedan på ok.
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Textruta Tavla till nytt upplägg kommer upp 
på skärmen. Klicka på Skapa ny.
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Här kan du ställa in antal kolumner 
och rader. Klicka på 
plus/minustecknet och välj. 
Detta går att ändra senare. 
Klicka på ok.

Då hamnar tavlan Idrotter i hyllan på 
frontsidan. 
Klicka på tavlan för att skapa samtalskartan. 
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Den här menyn visas. Klicka på edit!
(Kugghjulen ska synas) 
Klicka på en cell. 



Skriv in ord i rutan Sök symbol. Välj bild. 

Om du vill ha två (eller flera) bilder, eller bild 
plus Ritat tecken: Skriv sökordet två gånger. 
Klicka på en orange pil för att ändra bilden 
som appen föreslagit. Välj ny. 
(Symbolbasen Ritade tecken från SPSM kan 
köpas i mappen Shop i appen Widgit Go)
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Nu syns den ifyllda cellen fotboll på samtalskartan. 
Klicka på nästa cell och skriv nya ord.

Vid rutan Sök symbol, skriv in ett 
nytt ord, t ex  innebandy.



Skriv dubbla ord. Klicka på en 
orange pil och välj det ritade 
tecknet för innebandy. 
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I rutan Annan text: skriv ordet 
innebandy en gång till.



För att skapa en undertavla med 
användbara ord/bilder/regler etc. 
Klicka på rutan Länka till 
undertavla
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Textruta kommer upp på 
skärmen. Klicka på Skapa ny.



Välj antal kolumner och rader genom att 
klicka på plus- eller minustecknet.
Klicka på ok. 
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Då kommer du tillbaka till Samtalskartan Idrotter. 
Den inringade vikta fliken betyder att cellen har en
underkarta.



Om du vill ändra ordning på cellerna – dra och 
släpp på önskat ställe. 
(När du är i edit mode- kugghjulen ska synas)
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Cellen bågskytte flyttades, och det blev en
kolumn över. Vill du ta bort den?



14

Om du istället vill lägga till en rad eller kolumn håller 
du två fingrar i två olika celler samtidigt.
Textruta visas. (Välj lägg till rad/lägg till kolumn.)

Om du vill ta bort en rad eller kolumn: 
Placera två fingrar i en cell. Textruta visas.
Välj ta bort kolumn.
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För att lägga till ord/bilder i Innebandyns 
underkarta –
Klicka på Innebandycellen i mappen 
Idrotter. 
Inne i underkartan – klicka på valfri cell
(edit mode-kugghjulen ska synas)

Hämta egen bild från kamerarullen. Wikihow.com 
har bilder och information om olika idrotter. 
Namnge bilden i rutan Annan text.

Skriv in nya ord enligt tidigare instruktion. 
Eller infoga Egen bild.
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Textruta visas: tillbaka till startsidan.
Svara Ja 

Startsidan/hyllan. 
Klicka på rutan Idrotter för att använda samtalskartorna.

Fortsätt skriva in nya ord tills du är nöjd med samtalskartan.
Klicka på Klar
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När man använder samtalskartorna, och 
klickar på cellerna – läses orden upp och 
ordbilderna läggs på raden högst upp. 

Klicka på den vita rutan för att komma till 
dokumentet, som kan sparas, mailas etc.
Klicka på megafonen för att få texten uppläst
(röst kan väljas i inställningar på startmenyn)



18

När man använder samtalskartorna, och 
klickar på cellerna – läses orden upp och 
ordbilderna läggs på raden högst upp. 

Klicka på den vita rutan för att komma till 
dokumentet, som kan sparas, mailas etc.
Klicka på megafonen för att få texten uppläst
(röst kan väljas i inställningar på startmenyn)
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För att exportera samtalskarta 
Idrotter: Klicka på Exportera.
Textruta visas.
Välj alternativ och följ instruktionerna.  

I arvsfondsprojektet Bildstöd i föreningsliv har vi skapat 
en sommarlägerkarta i flera lager till DHB Västra. Så här
ser översiktskartan ut. Zip fil med google drive länk finns
på hemsidan bildstodif.se - om du vill utgå från vår mall.

https://dhb.se/bildstod/bildstod-foreningsverksamhet/bildstodmaterial/ovrigt/
https://dhb.se/bildstod/
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