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1. Skapa din Wordpress-blogg 

Gå till http://wordpress.com/ 

Klicka på Get Started för att starta en blogg. 

 

 

Den här rutan kommer fram. Fyll i nedanstående uppgifter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på knappen Create Blog under gratisversionen av 

Wordpress. 

Här fyller du i din e-postadress. 

Dubbelkolla att du skrivit rätt, eftersom 

du får ett bekräftelsemail med en 

aktiveringslänk. 

Välj en bra webbadress som du vill att 

din blogg ska få på Internet. 

Adressen blir  

http://dinblogg.wordpress.com 

Välj ett användarnamn och ett lösenord 

som du loggar in med.  

Dem kommer ingen annan att känna till. 

Se till att välja ett säkert lösenord med 

många tecken och gärna siffror och 

specialtecken. 

http://wordpress.com/
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I nästa steg Set up your blog får du bestämma vad det ska stå som rubrik och underrubrik på 

bloggen. 

Om din webbadress är konstigt stavad kan du ändra utseendet nu, till exempel skriva namnet med 

stor bokstav eller mellanrum. (OBS! Webbadressen förblir densamma, detta är bara hur rubriken på 

bloggen visas.) 

Kom ihåg att även ändra bloggens slogan, ”tagline”, som ofta kan vara ganska fånig…  

Välj sedan vilket språk du kommer att blogga på i rullgardinsmenyn. 

Markera No goal vid Posting Goal. 

 

Utseende 

Wordpress arbetar med s.k. 

teman (Themes) för utseendet.  

 

Du ser miniatyrer av några 

utvalda teman. En knapp längst 

ner på sidan ger dig tillgång till 

ännu fler. Kolla på 

konstruktionen om temat 

verkar passa dina syften, och 

klicka för ett tema som ser bra 

ut. (Detta går mycket lätt att 

ändra senare.) 

 

OBS! Se upp så att du inte klickar på något tema som kostar pengar! 
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Klicka på Next Step för att komma vidare. 

Anpassning 

Du kan göra några grundinställningar redan nu, men allt går att justera i efterhand. 

 

Klicka på Customize it!  för att göra inställningar nu.  

(Vill du välja ett annat tema använder du Back to previous step.  

Om du vill hoppa över anpassningen i nuläget och göra den senare går du vidare med Next Step.) 

I Customize-läget kan du välja bakgrundsfärg, textfärg och lite annat.  

Du kommer inte åt alla inställningar utan att betala, men några grundläggande 

förändringar går att göra.  

Välj utseende och klicka på Save när du är nöjd. (Allt går att ändra senare.) 

 

 

 

 

I nästa moment får du välja om du vill koppla ihop din blogg med Facebook eller 

Twitter. Hoppa över det och välj Next Step. 
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Nu får du möjlighet att skapa ditt första inlägg.  

Hoppa över det också, det gör vi på annat sätt!  

Gå direkt på Next Step igen. 

Nu är det dags att kolla i mailboxen efter det bekräftelsemail som skickats till dig. 

 

Klicka på Confirm Email Address-länken i mailet som heter ”Confirm your email address for 

dinblogg.wordpress.com”. 

 

Klicka på länken till din blogg på den webbsida som dyker upp: 
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Du befinner dig nu på bloggens startsida. Här är ganska tomt än så länge… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå in i kontrollpanelen, länken Dashboard. Vi börjar med att ställa om hela bloggen till svenska. 

Klicka på Settings >>> General. 

 

 

Välj Svenska vid Language. Klicka på Save Changes. 

Klicka på länken ”modify the interface language”.  

Välj även där Svenska i rullgardinen.  

Klicka på Save Changes.  

Nu är alla länkar, knappar och kommandon på svenska. 

Om du håller muspekaren över bloggens namn ser du några 

länkar. Det är bl.a. här du tar dig till kontrollpanelen och här du 

skapar nya sidor och inlägg. 

Här skapas en meny, antingen 

automatiskt av bloggens sidor eller 

med innehåll enligt ditt val. 

Inläggen dyker upp på 

startsidan, alltid med det 

nyaste överst. 

Det här är sidopanelen. Här 

lägger du in s.k. widgets som 

styr vilket innehåll du vill ha 

här. Det kan vara en lista över 

inläggen, besökarnas 

kommentarer, länkar, en bild… 
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2. Byta bild i sidhuvudet 

Klicka på länken Anpassa.  

Den finns under bloggtiteln på startsidan eller under Utseende i Adminpanelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Sidhuvud i panelen längst till höger.  

Du ser nu den bild som är vald som sidhuvud, och under den ofta fler som temat ”bjuder på”.  

För att infoga en egen så klickar du på Add new.  

 

 

 

 

 

 

 

Högst upp på sidan ser du de rekommenderade måtten för bilden.  

Din bild måste vara MINST så bred som anges, gärna större. 
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Du laddar upp önskad bild genom att klicka på Välj filer och leta reda 

på din bild.  

Klicka sedan på Select and Crop. 

 

Nu visas en beskärningsrektangel på din bild. Du kan flytta den och justera storleken som du önskar. 

(Tänk på att en smalare bild tar upp mindre av bloggens yta.) 

Klicka sedan på Beskär bild. 

Är du nöjd med utseendet klickar du på Spara och därefter på Stäng längst ner till höger.  

Vill du testa någon annan bild klickar du på Avbryt och försöker igen. 

Om du vill att bloggen ska växla automatiskt och 

slumpmässigt mellan de sidhuvuden du laddat upp, 

eller de som hör till temat, så klickar du på önskad 

knapp för Randomize. 

 

 

 

Bäst kontroll över utseendet får du om 

du själv gör i ordning en bild i ett 

bildbehandlingsprogram. 

Då har du också möjlighet att skriva 

egen text på den och sedan ”stänga av” 

bloggens rubriktext. 

När du infogar en lagom stor bild kan 

du hoppa över beskärningsmomentet 

med knappen Skip Cropping. 

 

 

Klicka på Titel för webbplats i anpassningsmenyn och avmarkera rutan vid Visa text i sidhuvud. 
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3. Kategorier 

Om din blogg handlar om många olika ämnen, eller ni är många författare som bidrar som i t.ex. 

en klassblogg, är det praktiskt att arbeta med kategorier. De gör att man kan lägga in inläggen 

under olika rubriker så att det blir lättare att manövrera och hitta på bloggen. Varje inlägg kan 

märkas med flera olika kategorier. 

Du skapar kategorierna manuellt. De kan namnändras eller raderas.  

Gå in under Inlägg i Adminpanelen och välj Kategorier. 

 

Till höger skapas en lista allt eftersom du lägger till fler kategorier.  

Kategorin som heter Uncategorized finns alltid där som standard, men det är lätt att byta namn 

på den till t.ex. Senaste Nytt.  

Under den kategorin hamnar inlägg som inte är kategoriserade under någon annan rubrik. 

Raderar du någon kategori som innehåller inlägg styrs de om och hamnar under Uncategorized. 

För att ändra namn på en kategori håller du muspekaren över namnet och väljer Snabbredigera.  

Byt namn på kategorin och klicka på Uppdatera kategori. 

För att skapa nya kategorier skriver du in önskat namn under Lägg till ny kategori och trycker 

Enter eller på knappen Lägg till ny kategori. 

OBS! Om du vill att användarna ska kunna blogga via mail och kategorisera sina inlägg den 

vägen får du inte använda å, ä eller ö som någon av de första fem bokstäverna i namnet! Längre 

bak i ordet går det dock bra. Grönsaker funkar alltså inte, men Barrträd… 
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I vissa teman kan man ha huvud- och underkategorier. Då kan du sortera in kategorin du skapar 

under en annan som finns sedan tidigare.  

Man kan t.ex. skapa en kategori som heter Blommor och en annan som heter Frukt och bär och 

lägga in dem under huvudrubriken Odling: 

 

Du kan välja att visa dina kategorier i sidopanelen eller i en meny.  

För att de ska synas i sidopanelen drar du dit en widget som heter just Kategorier, läs mer i 

kapitlet om Paneler och widgets. 

I kapitlet Menyer kan du läsa om hur du gör för att få dina kategorier att hamna i menyn längs 

överkanten. 
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4. Paneler och widgets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll muspekaren över bloggnamnet och välj 

Widgets i menyn.  

(Om du är inne i Adminpanelen finner du Widgets 

under Utseende.) 

Till höger ser du vilka widget-fält ditt tema har. Det 

kan finnas flera sidopaneler, kanske någon s.k. 

Footer som hamnar längst ner på sidan osv.  

Till vänster ligger alla widgets du har tillgängliga i 

ditt tema. 

Det här är sidopanelen. Här 

lägger du in s.k. widgets som 

styr vilket innehåll du vill ha 

här. Det kan vara en lista över 

inläggen, besökarnas 

kommentarer , länkar, en 

bild… 
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För att lägga in en widget i en panel eller footer är det bara att ta tag i rätt widget och dra den på 

plats med musknappen nertryckt. Det dyker upp en streckad kontur där den kommer att hamna. Du 

kan använda Dra-och-släpp för att byta ordning på dem också. 

Vill du ta bort en widget är det bara att ta tag i den och dra ut den ur panelen.  

 

OBS! Ta inte bort den widget som heter Meta! Den innehåller bl.a. länken till inloggningen.   

Skulle du ändå råka göra det kan du logga in på adressen  

http://dinblogg.wordpress.com/wp-login.php. 

När du har lagt in en widget öppnas den och du kan göra några inställningar, olika beroende på vilket 

widget det är. Bekräfta alltid med Spara. Klicka sedan på Stäng. 

 

Här kan du t.ex. välja hur många av dina senaste inlägg som ska listas i panelen: 

 

  

http://dinblogg.wordpress.com/wp-login.php
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Några exempel: 
 Senaste inlägg: Visar en lista över de inlägg du skrivit, med nyaste överst. 

 Senaste kommentarer: Visar en lista över de kommentarer bloggens besökare lämnat. 

 Kategorier: samtliga kategorier du skapat läggs in i panelen. (OBS! De blir synliga först när de 

har något innehåll.) 

 Anpassad meny: Du kan lägga in en meny i sidopanelen istället för i bloggens överkant.  

Vissa teman har utrymme för två menyer, så du kan använda två olika. 

 Text: Här kan du skriva en fritt vald informationstext, t.ex. om copyrightregler. 

 Bild: I bildwidgeten kan du infoga en bild. Den kan t.ex. länkas till en annan sida. Se nästa 

avsnitt! 

 Länkar: Skapar en länklista, med eller utan bilder. 

 Kalender: Visar en kalender med klickbara datum för de dagar du gjort inlägg. 

 Arkiv: Skapar en lista över månaderna och dina inlägg. 

 Följ blogg: Dina besökare kan fylla i e-post och få ett meddelande när du gör ett nytt inlägg. 

 Meta: Innehåller inloggningslänken och annat administrativt. 

 

Bild i sidopanelen 
 

Logga in i din blogg och gå till 

Adminpanelen 

Klicka på Media >>> Lägg till. 

Välj bildfil. Dubbelklicka på bilden, eller 

markera och klicka >>> Öppna. 

Klicka på länken Redigera intill den 

uppladdade bilden. 

Markera och kopiera (Ctrl+C) Fil-URL till 

höger. 
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Dra en widget som heter Bild till 

sidopanelen. (Se kapitlet om Paneler och 

widgets) 

Skriv in en rubrik, t.ex.  

”Vill du vara med? Läs här:” 

Raden Bild-URL: Klistra in den kopierade 

bildlänken (Ctrl+V) 

 

 

 

 

Raden Länk-URL (när bilden klickas på): 

Fyll i den webbadress som bilden ska 

länka till. Glöm inte http:// 

Spara. 
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5. Menyer 

I menyraden eller -raderna (en eller två, beroende på tema) i bloggens överkant kan du välja själv vad 

du vill visa: sidor, kategorier och/eller länkar. Allt blir klickbara flikar.  

När du startar din blogg ligger som standard bloggens sidor i menyn, och när du skapar en ny sida 

läggs den automatiskt in. Vill du ha det så behöver du inte ändra något.  

Annars gör du så här: 

Gå in i Adminpanelen och klicka på Menyer som finns under Utseende. 

Börja med att ta bort det du inte vill ha med i menyn:  

Klicka på listpilen till höger om sidnamnet och välj sedan Ta bort.  

OBS att sidan eller kategorin bara tas bort ur menyn och inte visas där längre.  

Den finns fortfarande kvar på bloggen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge din meny ett bra namn. Klicka på Spara meny. 

 

 

Välj nu det innehåll du vill ha i menyn.  

Du kan blanda sidor och kategorier, och i vissa teman även länkar.  

Till vänster kan du klicka fram en lista över de sidor och kategorier du skapat. 

Klicka på listpilen för att se dina sidor eller kategorier och därefter på Visa alla. 
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Markera de sidor eller kategorier du vill lägga in i menyn och klicka på Lägg till i meny. 

 

 

 

 

 

 

 

De läggs nu till som ”skyltar” i menyn, men hamnar i 

alfabetisk ordning. Du kan sortera upp dem genom att 

bara dra dem uppåt eller neråt med musen. 

OBS att om du släpper en skylt med lite indrag bildar 

den en underkategori till den överliggande.  

 

 

Glöm inte att klicka på  

Spara meny när du är nöjd. 
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För att lägga in en extern länk i menyn klickar du 

bara på Länkar, skriver eller kopierar in sidans 

URL, skriver det ord som ska synas i menyn och 

klickar sist på Lägg till i meny. 

 

 

 

 

 

Aktivera din meny 
 

För att menyn ska börja synas på bloggen måste du aktivera den.  

Det gör du under fliken Manage Locations. 

Du väljer din meny i rullgardinslistan och klickar sedan på Spara ändringar. 

Du kan alltså skapa flera olika menyer och växla mellan dem med den här funktionen.  

I vissa teman kan man visa två menyer samtidigt, och i så fall finns det två rullgardiner här. 

OBS att kategorier som ännu inte innehåller något inlägg inte syns om de ligger i en s.k. widget.  

Om du däremot lägger in dem i menyn blir de synliga trots att de är ”tomma”. 
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6. La gga till anva ndare 

Logga in i din blogg och gå till Adminpanelen 

Klicka på Användare >>> Alla användare.  

Klicka på knappen Bjud in ny. 

 

 

Skriv in e-postadressen till den person du vill bjuda in. Du kan ha upp till 10 adresser i rutan 

samtidigt.  
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Välj också vilken roll användaren ska ha. Samtliga roller har lägre befogenheter än administratören. 

OBS! Vill man att användarna ska kunna lägga in bilder måste man som lägst tilldela dem rollen 

Författare. 

 Medarbetare 

En medarbetare kan skapa och redigera egna inlägg, men inte publicera dem. När ett inlägg är 

redo att publiceras, måste det först godkännas av en administratör. När det har godkänts och 

publicerats av en administratör kan det inte längre redigeras av medarbetaren. 

Medarbetaren har inte möjlighet att ladda upp filer eller bilder. 

 Författare 

En författare kan skapa, redigera, publicera, men bara ta bort sina egna inlägg, samt ladda upp 

filer och bilder. Författarna har inte tillgång till att skapa, ändra eller ta bort sidor, inte heller kan 

de ändra inlägg från andra användare. 

 Redaktör 

En redaktör kan skapa, redigera, publicera och ta bort vilket inlägg eller sida som helst (inte bara 

sina egna), och även moderera kommentarer och hantera kategorier, etiketter och länkar. 

Skriv in ett meddelande i meddelanderutan och klicka på Send Invitation. Du ser alla inbjudna i listan 

nederst på sidan. Där syns också när de aktiverat sin inbjudan. 

Acceptera inbjudan 

Nu måste den inbjudne aktivera ett Wordpresskonto och därefter acceptera din inbjudan att vara 

med och bidra på bloggen. 

Logga in på mailkontot.  

Det kommer flera mail, och man måste öppna dem i tur och ordning och metodiskt följa 

instruktionerna.  
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7. Go ra inla gg pa  bloggen 

 

Gå till din blogg och logga in. 

Klicka på Nytt >>> Inlägg högst upp på sidan.  

Den länken finns där så snart du är inloggad. 

 

 

Kolla så att fliken Visuell ovanför inlägget är aktiv.  

Skriv önskad rubrik på ditt inlägg. 

Skriv din text i det stora meddelandefältet. 

 

Infoga bilder 
 

Viktigt! Tryck Enter så att markören står på en ny rad innan du infogar bilden! 

Klicka på knappen Lägg till media ovanför inlägget.  

 

Om du ser alla bilder i mediebiblioteket så välj Uppladdat till detta inlägg i rullgardinsmenyn.  

Klicka på Ladda upp bilder, därefter på Välj filer och leta dig fram till din bild på datorn.  

(Du kan om du vill markera flera på en gång genom att hålla ner Ctrl och klicka på dem i tur och 

ordning.)  

 

Klicka på Öppna så laddas bilderna upp till bloggen.   



22 
 

 

 

Infoga i innehåll 
 

Markera bilden du vill infoga och fyll i fälten till 

höger:  

Rubrik: Här kan du skriva lite information om 

bilden. Det du skriver här kommer att synas 

under bilden som en bildtext.  

I rutorna längre ner väljer du  

Justering: Inget 

Länk till: Mediafil 

Storlek: Full storlek 

OBS! att du måste förminska din bild innan du 

lägger in den på bloggen. Den tar alldeles för 

mycket minne annars.  

Använd gratisprogrammet PhotoFiltre 7 som 

finna på alla utbildningsdatorer. 

Bra mått är 1000 pixlars bredd på en liggande 

bild och 600 pixlars bredd för en stående bild. 

Klicka sedan på Infoga i innehåll. 

Har du fler bilder så upprepa hela proceduren 

från ”Infoga bilder”.  
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Kategorisera och publicera 
 

Du kan kategorisera ditt inlägg innan du publicerar det. 

(Om en klass ska göra inlägg på samma blogg är det 

enklast att skapa en kategori för varje elev och låta dem 

länka sina inlägg till sitt namn.) 

  

Kryssa för t.ex. ämne och ditt namn till höger om 

inlägget.  

Klicka sedan på Publicera. 

Om du vill arbeta vidare i ett inlägg innan du publicerar 

det så använder du knappen Spara utkast. 

(Om du har gjort en ändring i ett befintligt inlägg byter 

knappen namn till Uppdatera, se bild.) 

Klicka på Visa inlägg för att se resultatet. 

 

 

 

 

 

Tidsinställning 
Du kan tidsinställa ett inlägg för senare publicering. 

Klicka då på länken Redigera intill Publicera direkt. 

Ställ in den dag och tid du vill publicera inlägget och 

klicka OK.  

Bekräfta sedan på knappen Tidsinställ. 

 

  

Glöm inte att logga ut när ditt inlägg är klart!  

Högst uppe till höger står ditt namn.  

Håll muspekaren över så hittar du länken Logga 

ut. 
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8. Blogga via mail 

Logga in på bloggen. (Ska du skapa en maillänk till din klass loggar du in med elevernas inloggning.) 

Gå in under Verktyg i Adminpanelen och klicka sedan på My Blogs under rubriken Post by Email. 

 

 

Klicka på knappen Aktivera under Post by Email. 

 

Nu genereras en e-postlänk.  

Genom att maila till denna adress publicerar man direkt ett inlägg på bloggen. 

 

Om du vill att dina elever ska blogga via mail göt du så här: 

Markera och kopiera länken.  

Klistra sedan in den i meddelandefältet i ett mail.  

Skicka det till eleverna.  

De behöver då bara klicka på länken så skapas ett nytt mail med adressen färdigt ifylld. 

Genom att klicka på länken Återbilda genererar du en ny länk.  

OBS! I samma ögonblick som du gör detta inaktiveras den tidigare adressen! 

Få meddelanden om nya inlägg från elevanvändare 
Du har skapat ett tillfälligt e-postkonto som du använt för att bjuda in till elevkontot.  

Logga in på det mailkontot och ställ in att du vill ha mail vidarebefordrade till din egen mailadress.  

Du kommer då att få ett meddelande varje gång något publicerats på bloggen av eleverna.  
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9. Blogga via mail - instruktioner 

Logga in på datorn och öppna Outlook. 

Där hittar du ett mail från din lärare. Det innehåller en e-postlänk. 

Klicka på den så att ett nytt mail öppnas med adressen färdigt ifylld. 

 

 

Det du skriver under Ämne i mailet kommer att bilda inläggets rubrik. Den löpande texten skriver du i 

meddelanderutan i mailet.  

Om du vill göra ny rad utan att få dubbelt radavstånd håller du ner Shift när du trycker Enter. 

Kategorisera inlägget 

Du ska kategorisera ditt inlägg för att ”underteckna” det och kanske binda det till något ämne eller 

arbetsområde.  

Det gör du genom att skriva [category Dittnamn] inom fyrkantsparenteser (Alt Gr + 8 respektive 9). 

Du kan märka ditt inlägg med flera kategorier genom att skriva in flera ord och sätta ett komma 
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mellan dem.  

Det räcker om du skriver de tre första bokstäverna i kategorins namn, t.ex. ”Blo” för en kategori som 

heter ”Blommor och blad”. Det kan se ut så här: [category Erik, Blo, SO].  

(Kategorierna du knyter ditt inlägg till måste finnas på bloggen sedan tidigare och har skapats av din 

lärare.) 

 

Har ni enats om etiketter för inläggen skriver du [tags Etikettnamn, Etikettnamn,] och ersätter 

”Etikettnamn” med egna ord.   

(Etiketterna behöver inte finnas sedan tidigare, utan de skapas när du skickar ditt mail.) 

Infoga bilder 

Du kan infoga en bild i ditt inlägg. Gå ner på ny rad med Enter innan du börjar infoga bilden. 

Klicka på fliken Infoga, välj Bild och sök rätt på bilden på datorn.  

OBS! Du kan inte lägga in hur stora bilder som helst. Om de kommer direkt från kameran eller 

mobilen behöver du förminska dem till max 1000 bildpunkters bredd eller höjd.  

I avsnittet Enkel bildbehandling får du veta hur man gör. 

Om bilden ändå ser väldigt stor ut när du lagt in den kan du ställa om visningsstorleken till 12 cm 

under fliken Bildverktyg. 

 

OBS! Kom ihåg att du bara får publicera bilder som du har upphovsrätten till eller som du fått 

tillstånd att använda! 

När ditt inlägg är klart klickar du bara på Skicka. Det publiceras direkt på bloggen, och ett mail går till 

din lärare med information om att du gjort ett inlägg. 
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10. Blogga fra n Word 

Starta Word. 

Gå in under Arkiv, välj Nytt >>> Blogginlägg: 

 

När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt 

bloggkonto. Detta behöver du bara göra en gång: 

 

 

Börja med att klicka på listpilen och välja vilken blogg du använder, i ditt fall 

WordPress. Gå sedan vidare med knappen Nästa. 

 

Ta bort strängen <Ange din blogg-URL här> på raden URL för blogginlägg.  

(OBS! Radera även < och >. Resten måste stå kvar!) 
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Fyll sedan i adressen (URL) till bloggen samt användaruppgifterna du fått registrerat när 

du skapade bloggen.  

(Bocka för Kom ihåg lösenordet så behöver du inte fylla i det igen.) Klicka därefter 

OK så skapas ditt konto. 

Skriv inlägget. 
 

Ovanför linjen skriver du rubriken på ditt inlägg.  

Därefter ska du välja kategorier för ditt inlägg.  

Klicka på knappen Infoga kategori.  

Klicka sedan på listpilen intill [Välj kategori eller 

ange en ny] och välj önskad kategori. 

Gör därefter om proceduren då ett inlägg alltid ska 

sortera in under flera kategorier: 

 

Om du vill lägga inlägget under flera kategorier 

klickar du på Infoga kategori igen och därefter 

på listpilen och väljer ytterligare en kategori. 

På så sätt kommer varje inlägg att sorteras in 

under varje kategori. 

 

Nedanför kategorierna börjar du sedan skriva 

texten till själva inlägget. 
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Infoga bilder 

 

OBS! Var noga med att göra radbrytning (alltså trycka Enter) varje gång innan du 

lägger in en bild eller skriver mer text. Annars kan bilderna åka och fara lite som de vill. 

(Du kan också för säkerhets skull högerklicka på bilden, välja Radbyte och välja Över 

och under. Då kan ingen text hamna vid sidan av bilden, utan bara ovanför och 

nedanför.) 

 

Ställ markören på det ställe i inlägget där du vill ha bilden. 

Klicka på fliken Infoga och sedan på Bild. Bläddra fram bilden du vill använda och 

dubbelklicka på den. 

 

För att få alla bilder lika breda högerklickar du på bilden och väljer Storlek och läge. 

Sätt bredden till 12 cm och klicka OK.) 

 

 

 

När ditt inlägg är klart klickar du på 

knappen Publicera på fliken Blogginlägg. 

Det kan hända att du får en kontrollfråga kring 

säkerheten. Om du bockar i rutan vid Visa inte 

det här meddelandet igen slipper du få upp den 

varje gång.  

Klicka sedan på att du vill skicka ditt inlägg.  

12 
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Skylten med Kontaktar bloggleverantör blinkar några gånger.  

Har du många bilder tar det ett tag att skicka inlägget. 

 

 

När det är klart dyker en gul textremsa upp överst på sidan som talar om att inlägget har 

publicerats. Då är ditt inlägg på plats på bloggen!  

 

Inlägget går att spara som ett dokument på datorn om du vill jobba vidare med det 

vid senare tillfälle. 

 

Du kan också öppna ett tidigare inlägg genom att klicka på knappen Öppna befintligt 

och välja i listan vilket inlägg du vill arbeta vidare med. Det är dock inte säkert att du ser 

alla äldre inlägg, så för att vara på säkra sidan är det bäst att alltid spara inläggen. 

 

 

 

När du är klar är det bara att klicka på Publicera igen så ersätts det gamla inlägget.  

Efter publiceringen får du då meddelandet att ditt inlägg har publicerats igen. 
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11. Blogga fra n Wordpressappen 

 

Ladda ner Wordpressappen från Appstore på iPaden.   

 

Klicka på appen för att starta den. Klicka sedan på Logga in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här rutan kommer fram: 

 

Användarnamn/E-post:  

Lösenord:  

Adress till webbplatsen (URL):  

Skriv in det användarnamn och lösenord som du valde 

när du skapade bloggen.  

Skriv även in adressen till bloggen. 

Klicka på Logga in. 
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Den här rutan kommer fram. 

Klicka på TRYCK FÖR ATT FORTSÄTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan kommer det fram en blå ruta som handlar om statistik 

 

Klicka på Tryck för att använda Wordpress. 

Klicka på symbolen med Wordpressloggan, W.  

Där står också namnet på bloggen. 

Du ska nu se alla blogginlägg på höger sida. 

 

 

 

 

 

Under W står det Inlägg, klicka på den texten. 

Klicka på + uppe i högra hörnet. 
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Den här rutan kommer fram.  

Ange rubrik, där det står Ange rubrik här. 

Klicka i fältet under för att skriva den löpande texten. 

Vill du infoga bilder klickar du på bilden längst ner i högra hörnet.  

Den här rutan kommer fram: 

 

 

 

 

 

OBS! Om du ska använda ett foto från kamerarullen (blomman) så måste du godkänna att 

Wordpress-appen får hämta foton därifrån. 
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Klicka på kugghjulet i vänstra hörnet längst ner för att lägga till kategorier. 

Klicka på kategorier.  

 

 

 

 

Klicka på aktuella kategorier som gäller för inlägget.  

Det blir en blå bock på det du markerat. 

Du kan markera flera.  

Klicka sedan utanför kategorirutan som är öppen. 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Tillbaka högst upp i vänstra hörnet. 

 

 

 

 

 

Om du vill förhandsgranska inlägget klickar du på ögat till höger om kugghjulet. 

 

För att publicera klicka på Publicera högst uppe i högra hörnet.  

 

 

Klickar du på Avbryt i högst upp i vänstra hörnet får du en fråga om du vill 

spara utkastet eller inte. Om du ska fortsätta skriva vid senare tillfället 

spara då utkastet.  

Det ligger då bland övriga inlägg, men det står Utkast ovanför rubriken med orange färg.  

Klicka bara på det för att fortsätta skriva klart och publicera sedan.  
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12. Enkel bildbehandling 

PhotoFiltre 7 

 

1. Beskära 
 

Dra upp en markering diagonalt över bilden, ungefär 

som du vill ha beskärningen.  

 

 

 

 

 

 

Klicka på knappen 3:2 format  i verktygspaletten till höger.  

Justera markeringen genom att dra i ett hörn. 

Flytta den på plats genom att ta tag inuti den, hålla ner musknappen och dra. 

 

 

 

När du är nöjd:  

Högerklicka inne i markeringen och välj Beskär bild i 

menyn. 
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2. Förminska 

 
 

Klicka på knappen Bildstorlek.  

 

 

 

 

Skriv in breddmåttet: 1000 bildpunkter  

(pixlar) om bilden har liggande format,  

s.k. landskapsformat. 

Skriv in breddmåttet 600 bildpunkter 

(pixlar) om bilden har stående format,  

s.k. porträttformat. 

Kolla så att rutan framför Behåll bildens 

proportioner är ikryssad. 

Klicka OK. 
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Skärpa 
 

När man har förminskat en digital bild förlorar den lite av sin skärpa. Den måste man ge tillbaka. 

 

 

 

 

 

Klicka på knappen Förstärka. 

 

Ange värdena enligt bilden till 

vänster. 

Kolla så att Kantutjämning 

INTE är förkryssat. 

Du kan se effekten direkt i 

bilden genom att klicka i och 

ur rutan vid Granska direkt. 

 

 

Spara som… 
 

 

För att inte förstöra din originalbild använder 

du kommandot Spara som… i Arkiv-menyn.  

Ge din bild ett nytt namn och bestäm var den 

ska sparas. 

 

 

 

 


