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I Sverige ansvarar Specialpedagogiska skolmyndigheten för bildbasen med picto-
grambilder. Webbtjänsten finns på pictogram.se där du även kan köpa ett abonne-
mang till tjänsten. Genom att köpa abonnemanget får du tillgång till hela bildbasen 
med pictogrambilder, i dagsläget drygt 2 000 bilder på 22 olika språk. När du loggat 
in kan du skapa olika typer av dokument och på ett enkelt sätt göra kommunika-
tionskartor, böcker eller scheman som du sedan kan spara online och skriva ut. 
I dokumenten kan du även använda egna fotografier. De dokument som du sparat 
i verktyget uppdateras automatiskt vid de tillfällen då pictogrambilderna i tjänsten 
revideras. 

Pictogram.se

     Vi    åkte pulka   på berget.

I webbtjänsten pictogram.se kan du skapa olika dokument.
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ett särskilt ställe eller ett speciellt djur. En pictogrambild, där färger och detaljer 
tagits bort, kan till exempel bättre symbolisera hundar i allmänhet och bilden får 
samma funktion och användning som ordet hund. 

Cecilia Olsson fil.dr. i specialpedagogik skriver att 

Bilder kan se olika ut beroende på vad de ska ha för funktion i kommunika-
tionen. Berättar man om när man varit i sin sommarstuga kan en fotografisk 
privat bild vara bäst. Den hjälper till att skapa en egen inre bild av en egen 
upplevelse som man vill förmedla. Övergår man sedan till att samtala om en 
sommarstuga rent allmänt behövs en mer generell bild som kan gälla vilken 
sommarstuga som helst. Det är där Pictogram kommer in som ett språkligt 
verktyg. Sådana bilder måste med nödvändighet ha en högre abstraktions-
grad för att tjäna som en gemensam språklig kod. 

”

Tydliga skyltar för snabb avkodning är extra viktigt i en detaljrik miljö.
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vit för att visa att det är den som är huvudfigur. Det är alltså 
cirkeln som visar den aktuella lägesprepositionen i förhållande 
till rektangeln på bilden. 
 När det gäller pictogrambilder som visar olika typer av rum 
är den innehållsbärande informationen inramad i en ruta. 
Själva rutan symboliserar att det är ett rum som det handlar 
om och inuti rutan finns information om vilket rum det gäller. 
På bilden av badrummet syns till exempel en toalett, ett tvätt-
ställ och en handduk. På bilden som symboliserar vardagsrum 
syns en soffa, en fåtölj och en TV. 
 Det finns också pictogrambilder som symboliserar bygg- 
nader, exempelvis café, affär och bibliotek. De är på ett liknande 
sätt inramade av en markering som symboliserar ett hus. Inuti 
markeringen syns sedan den innehållsbärande informationen 
som visar vilken typ av byggnad som symboliseras. En kundvagn 
visar att bilden symboliserar en affär, en kaffekopp symboliserar 
ett café och så vidare.
 Vad det gäller pictogrambilderna som symboliserar vecko- 
dagar är de markerade med olika färger. Det generella ordet 
dag symboliseras av en sol med en linje. På de bilder som symboliserar vecko- 
dagarna finns en vågad linje som är markerad med en färg. På måndagens bild är 
linjen grön, tisdag blå och så vidare. De olika färgmarkeringarna används eftersom 
det inte finns någon särskiljande detalj som skulle kunna representera veckodagarna 
generellt och färgmarkeringarna har används i Sverige under lång tid och i många 
olika sammanhang. 
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Vaktmästaren öppnar dörren och säger: 

– Hej!

– Varför sitter ni i källaren? 

Felix säger: – Vi har gått vilse.

Vaktmästaren frågar: 

31

Vem får syn på Felix och Lasse?

ringa in

31

Vem får syn på Felix och Lasse?

ringa in

31

Vem får syn på Felix och Lasse?

ringa in

31

Vem får syn på Felix och Lasse?

ringa in

Läsning kan också underlättas genom att pictogrambilder lyfter fram betydelsebä-
rande ord i en text. Bilderna blir även då ett bra stöd under själva läsningen vilket 
gör läsupplevelsen större. Pictogrambilderna blir också ett värdefullt minnesstöd vid 
bearbetningen av textens innehåll och hjälper till att göra sammanhanget i texten 
överskådligt. Genom att titta på bilderna får personen hjälp att komma ihåg vad 
texten handlade om och kan även använda bilderna för att samtala om innehållet. 
 Pictogrambilderna kan också användas för att återberätta det man just har läst. 
Ovan ser du två sidor från boken Felix går vilse som visar hur pictogrambilderna 
kan användas i frågor och som svarsalternativ vid bearbetning av texten.




