


Sådan laver du 
piktogrammer til print:

1.
Når du er logget ind på symbolkommunikation.dk, trykker du 

på menupunktet ”Tavler, forløb og piktogrammer”.



2.
Tryk på ”+” i højre hjørne, og vælg ”Ny tavle”.



3.
Tryk på det grå foto ikon øverst til venstre, og vælg hvorfra du 
vil hente dit billede eller piktogram (under piktogrammer ligger 

der 8000+ piktogrammer).

TIP.
Du kan også benytte egne billeder, eller billeder du har fundet 

på nettet. Disse hentes ved at trykke på “fra computeren”.

Benytter du Symbolkommunikation App’en med samme login, 
kan du tage billeder med enhedens kamera, eller hente 

billeder direkte fra enhedens galleri. Disse kan efterfølgende 
printes fra computeren.



4.
Vælg piktogrammer fra de forskellige kategorier. 

Skift kategori, ved at trykke på det kategorinavn der står 
øverst til venstre i boksen, f.eks. “Aktiviteter”.

TIP.
Mangler du et bestemt piktogram, er du meget velkommen til 

at skrive til symbol@exakt.dk - så vil vi hurtigst muligt gøre det 
tilgængeligt i arkivet.

mailto:symbol@exakt.dk


5.
Giv billedet et navn ved at trykke på ”Titel”, så det er til at finde 

i arkivet senere.

6.
Vælg hvilken kategori piktogrammet skal gemmes i 

(Tallet efter kategorinavnet viser hvor mange billeder eller 
piktogrammer der ligger i kategorien).



7.
Hvis du vil skrive én eller flere tekster på dit piktogram, skal du 

trykke på pilen ud for ”Skabelon”.

TIP:
Du kan skrive en tekst i toppen eller i bunden af dit piktogram.
Vælger du 3 tekster, kan du skrive en tekst i toppen, midt på 

billedet eller i bunden.
Skift farve på teksten ved at trykke på den sorte cirkel.

(Teksten vises først når billedet er gemt, som vist herunder)



8.
Husk at gemme, ved at trykke ”OK” i øverste højre hjørne.



Klar til at printe:
Nu ligger dit piktogram i den kategori du har valgt, og ved at 

trykke på skyen til højre kan du printe i den størrelse du 
ønsker.

Du kan altid vende tilbage og rette i dit piktogram i 
Symbolkommunikation.

TIP:
Du kan lade andre logge ind og printe dine piktogrammer, 

f.eks. kollegaer og forældre.




