
Windows 10 fortsättning.  

Nu till Start knappen längst till vänster. 

Klicka på den och så får man upp en meny med allt som är installerat i datorn, 

lätt att söka, står i bokstavsordning, bara att rulla ner. Där finns också några 

ikoner till vänster som vi nu går igenom, sätt muspekaren på den ni vill veta 

något om så kommer det upp en text. Till höger om alla program finns ett antal 

”plattor” där de mest förekommande programmen finns, ex E-post, kalender, 

väder etc. Dessa går att flytta och ändra storlek på. Man kan även stänga av de 

så kallade Levande paneler, d v s dessa program är igång hela tiden och har 

man begränsad uppkoppling eller dåligt batteri kan de stängas av. 

Längst upp ovanför alla program finns en liten figur (#) som tar fram möjlighet 

att bokstavs söka bland programmen. De tre horisontella strecken ger en lite 

annorlunda start och är rätt ointressant (d v s tar bort alla program från start). 

Att få en annan Skrivbordsbakgrund är enkelt, det finns ett antal redan inlagda 

så att byta: Högerklicka på tom plats på skrivbordet och välj Anpassa längst ned 

i rutan som kommer upp. Här får vi upp ny sida Bakgrund. Som ni ser finns det 

några färdiga bilder och för att byta är det bara att klicka på den man vill ha så 

har man ny bild på Skrivbordet. 

Har man en egen bild i datorn som man vill använda så leta upp den och 

högerklicka på den, Menyn som kommer upp har en massa olika möjligheter 

men i vårt fall klickar vi på Använd som skrivbordsbakgrund och nu ligger den 

där. 

Vill man byta färger så gör man det under Färger. Man kan välja Ljust eller 

Mörkt och för att få andra färger ska man först välja Mörkt och sedan kan man 

lite längre ner byta till något som man vill ha. Min är nu grön och jag byter till 

någon av de röda. Under paletten kan man nu också byta färg på 

Aktivitetsfältet etc. 

Låsskärmen ser man inte ofta så den låter jag vara som den är.  

Teman. Här finns lite olika teman man kan ha i datorn, flera med olika bilder 

som kommer upp som bildspel. Med dessa följer också fasta färger. 

Teckensnitt kan man byta så att man får en egen personlig tusch men jag har 

inte ändrat standarinställningen. 



Start. Här kan man ändra lite om vad som ska visas på Startsidan, som visa 

Applistan, nyligen tillagda appar etc. 

Aktivitetfältet kan också ändras ex Lås aktivitetsfältet så att man inte av misstag 

flyttar det, man kan som jag dölja Aktivitetsfältet för att få till större utrymme 

på skärmen. Man kan ta bort den lilla ikonen Kontakter som ligger på 

Aktivitetsfältet och som man ändå inte använder. 

Om vi går vidare så ska vi titta lite under Inställningar, det lilla kugghjulet under 

Startknappen. 

Här finns ett antal möjligheter, dessa fanns i Windows 7 under Kontrollpanelen 

men har nu lagts här av Microsoft. 

13 olika inställningar från System, Nätverk till Uppdateringar. 

 

 

 


