
Varför är pictogrambilder svarta och vita och varför finns 
det så få detaljer i dem? Kanske är det frågor som du har 
undrat över och tänkt att bilderna skulle vara mycket  
roligare med lite färg på. 
I boken kan du läsa mer om detta och vad som ligger till 
grund för hur pictogrambilderna utformas.

Författaren ger också tips och idéer på hur du kan använda pictogrambilder i olika situationer.  
Här kan du till exempel läsa om hur bilderna kan användas för att kommunicera, tydliggöra tidsstruktur 
eller som tanke- och minnesstöd. 

Pictogrambilderna finns på flera olika språk vilket gör att de även kan användas för att underlätta  
kommunikation mellan människor som har olika modersmål. 

I boken beskrivs även hur pictogrambilder kan underlätta  
självständighet i olika situationer, både i närmiljön  
och i mer offentliga sammanhang. 

Vi behöver alla hjälpas åt att öka tillgänglighet och  
delaktighet inom många olika områden. 

Då kan pictogrambilder vara ett användbart stöd. 
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Pictogram i tid och rum
Boken vänder sig till dig som vill veta mer om pictogrambilder. Kanske 
har du undrat över varför det är så få detaljer i dem och varför bilderna är 
svarta och vita? I boken kan du läsa mer om detta och vad som ligger till 
grund för hur de utformas. Du får också tips på hur pictogrambilderna 
kan användas i olika sammanhang. Här kan du till exempel läsa om hur 
bilderna kan användas som tanke- och minnesstöd eller för att kommuni-
cera. Författaren beskriver också hur bilderna kan tydliggöra tidsstruktur 
och underlätta självständighet i olika situationer. Pictogrambilderna finns 
nu på flera olika språk vilket gör att de även kan underlätta kommunika-
tion mellan människor som har olika modersmål.Specialpedagogiska skolmyndigheten samarbetar med Swedish Stan-

dards Institute (SIS) för att skapa ett enhetligt system med pictogram-
bilder. Syftet är att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället 
genom att göra det möjligt för personer som använder pictogrambilder i 
närmiljön att möta samma typ av bilder i offentliga sammanhang.
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