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Användarmanual Bildstöd

Hur man skapar en pratkarta

Rutnät med flera kolumner och rader



Logga in på 
Widgit online. 
Välj skapa ett 
rutnät
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Spara som dokument (döp det) eller 
som mall. Återfinns när du klickar på 
huset. Där kan du 
• publicera dokumentet
• Skapa länk att dela med andra 
• Skriva ut pdf
• Texten har talsyntes - kan läsas upp

Widgit on line – anv mall Egen design för schema/program

För att skapa rutnät, 
välj bland mallar. 
Scrolla ner. 
Klicka på Egen design 
bildkort, eller rutnät
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Skriv in antal kolumner och rader. 
Obs! Går ej att ändra i efterhand. 
Tänk igenom innehåll och antal 
rutor före. Klicka på Skapa rutnät
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Rutnät 4 x 3. Börja skriv in rubrik 
och ord i rutorna.
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Skriv ord i rutorna. Symbol 
kommer upp ovanför orden 
automatiskt. 
Ändra symbolbild:  klicka på 
valfri i högra kanten.

Fortsätt skriv in aktiviteter i 
rutnätet tills du är klar. 
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Spara dokument eller mall.
Klicka på Spara som i 
verktygsfältet. Namnge 
dokumentet. Då hamnar det 
bland Mina dokument. 
Om du vill skapa en ny 
undermapp: Klicka på Ny mapp 
och skriv in mapp- och 
dokumentnamn.
Klicka på Ikon om du vill ha en 
symbolbild för dokumentet, och 
skriv in sökordet. 
Tänk på att spara innan du 
avslutar. 

Spara 
Spara som …
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Att hämta in egna bilder, t ex var 
aktiviteten ska vara: 
Fotografera eller ladda ner fria foton.
Infoga Egen bild. Klicka på välj fil och 
leta upp den på datorn. Ladda upp.
I detta exempel har vi hämtat en ABF-
logga och bild från Wikipedia.
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Ändra ordet under bilden:
Markera ordet, klicka på katten i 
verktygsfältet och skriv nytt ord.
Ändra text och storlek: 
I verktygsfältet går det att ändra 
font och fontstorlek.
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Klicka på: Lägg till en extra 
symbol i cellen. 
Skriv sökordet. Klicka på 
bilden. (vi sökte ordet ”jag”.
Båda bilderna finns nu i
cellen. Klicka på texten under 
bilden och ändra – t ex skriv 
mening.

Att lägga till extra symbolbild, 
och ändra texten under.
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Frontsidan. Markera dokumentet.

Dubbelklicka om du vill redigera. 
Klicka på pdf för att visa 
dokumentet som pdf.

Klicka på visa (inringad symbol) 
så öppnas dokument och du kan
• få texten uppläst
• ladda ner pdf
• publicera dokumentet 
• skapa direktlänk att dela

obs! publicerade dokument kan ej 
redigeras. För att ändra: Gå till Bläddra 
bland publicerade
Klicka på Gör privat för att ändra 
tillbaka till redigeringsläge)
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Urklipp om att Publicera på Widgit on line. 
För mer information gå till
https://www.widgit.com/widgit-online-help-
centre-se/
Och välj ämne i vänsterspalten.

https://www.widgit.com/widgit-online-help-centre-se/
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Meny Publicerade dokument. De kan delas med andra. 

obs! publicerade dokument kan ej 
redigeras.
För att ändra: Gå till Bläddra bland 
publicerade
Klicka på Gör privat för att ändra 
tillbaka till redigeringsläge)Skapa direktlänk för att dela 

dokumentet via mail, 
eller länka till foto på hemsida. 



Spara som dokument (döp det) eller som mall. Återfinns när 
du klickar på huset. Där kan du 
• publicera dokumentet
• Skapa länk att dela med andra 
• Skriva ut pdf

Widgit on line –Sammanfattning

Skapa rutnät, välj bland mallar. 

Ändra ord=markera 
och klicka på 
katten

Ändra mellan färg-
svartvitt

Ändra hudfärg

Vänd symbol 
lodrätt eller 
horisontellt

Spara som …

Hem = frontsida m 
samlade dokument 
och mallar.
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Klicka på katten –
för att ändra text 
under bilder

Spara



Om tvåspråkig information 
önskas, finns Mallar för två 
språk att köpa till 
programmet.
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Länkar:

Widgit on line – komma igång instruktion från Symbolbruket:
https://www.symbolbruket.se/Content/files/Widgit-Online-
Komma%20ig%C3%A5ng.pdf

Widgit online klipp
https://www.youtube.com/watch?v=tzlNZH70BvI
https://www.youtube.com/watch?v=vH-esQqgt1Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Y4Ntf1xauk

https://www.symbolbruket.se/Content/files/Widgit-Online-Komma%20ig%C3%A5ng.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tzlNZH70BvI
https://www.youtube.com/watch?v=vH-esQqgt1Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Y4Ntf1xauk
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