
Spara ditt bildstöd 

Glöm inte att spara ditt bildstöd!  Är du 

inaktiv under en stund kommer du  

kanske  att loggas ut automatiskt och 

ditt bildstöd sparas ej!  Klicka först på  

2. Spara och inställningar. 

 

När du fyllt i vad bildstödet skall heta, 

betstämt om det skall vara publikt eller 

privat (använder du egna bilder blir det 

automatisk privat)  och fyllt i 

eventuella taggar så trycker du på 

spara bildstöd. Nu kan du skriva ut eller 

maila  dig ditt bildstöd.  
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-  en webbtjänst där du enkelt och utan 
kostnad kan skapa olika former av bild-
stöd. 
 
 
Bildstöd har skapats i  projektet Kom-
HIT—Kommunikation med stöd av hjälp-
medel och IT i barnsjukvård och tand-
vård. Läs mer på www.kom-hit.se  
 

 

 

DART är ett kommunikations- och data-
resurscenter för personer med funktions-
nedsättning. Vi tillhör  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi  
arbetar med alternativ och  
kompletterande kommunikation (AKK), 
kommunikativa rättigheter och tillgänglig-
het för barn, ungdomar och vuxna.  
 

Vi erbjuder: 

 Utredning och utprovning på  

specialistnivå 

 Information, handledning och  

utbildning 

 Forskning och utveckling 



Kom igång 

Bildstod.se fungerar fullt ut i 

webbläsaren Google Chrome, Mozilla 

Firefox eller Safari. 

Du behöver en mejladress för att 

skapa ett konto.  

För att skapa ett konto trycker du på 

Registrera dig här, och fyller i dina 

uppgifter. 

 

Lägg till bild och text 

För att lägga till bilder trycker du på lägg till bild.  

Här kan du välja om du vill använda de bilder som 

finns i bildbanken  eller ladda upp egna, sparade 

bilder. Skriv i sökrutan och klicka på den bild du vill 

använda eller välj den egna bilden i datorn och ladda 

upp. 

Lägg alltid till en text till bilden.  

Väljer du mallen bild och text har 

du möjligheten att skriva mer 

information och ex. stapla upp 

vad aktiviteten innebär. Detta 

fungerar väl för dem som har 

god läsförmåga. 

Skapa bildstöd 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan antingen söka på befintliga bildstöd eller 

skapa ett nytt. I vänstra hörnet finner du  

+Skapa nytt bildstöd 

Väljer du att skapa ett nytt bildstöd finns det 4 olika 

mallar att välja på.  Karta, Knippa, Schema eller Bild 

och text. Väljer du mallen karta finns det olika 

varianter av kartor,  det är antalet bilder som varieras. 

Tar du kartan 3*3 är bilderna ganska stora, medan 

7*5 ger mindre bilder till storlek och passar bättre till 

exempelvis en remsa eller schema. 


