
Lathund fö r att sa tta in bilder fra n 
datörn pa  blöggen – gamla sa ttet 

1. Gå till bloggen www.backbyskola.com  

2. Logga in om du inte är det  (Hittas längst ner)  

a. Om du inte är inloggad syns ett ”följ” nere till höger 

3. Uppe till vänster står då ”Mina Webplatser” 

4. Gå längst ner i menyn till ”WP-admin-panel” 

5. Hitta symbolen för sidor och välj ”skapa ny” 

6. Ange rubrik 

7. Välj ”förälder” – alltså under vilken huvudrubrik det ska synas (t.ex åk 3-4) 

8. Ange synlighet: Välj lösenordsskyddat och ange vårt lösenord 

9. Vill du skriva nåt innan bilderna gör du det nu i nedre rutan 

 

Infoga bilder: Du bör ha satt bilderna in på datorn färdigt, (eller så arbetar du med den padda där 

bilderna finns) 

1. Välj: Lägg till media 

2. Välj: Skapa galleri (viktigt!) 

3. Leta rätt på var ni sparade bilderna 

4. Markera de bilder ni vill använda (vill ni markera alla i mappen så markerar ni en och trycker 

sedan samtidigt på ctrl och A (ctrl+A) 

5. Tryck: öppna 

6. Tryck på ”Skapa ett nytt galleri” (neder högra hörnet) 

7. Nu går det att ändra ordningen genom att dra och flytta bilderna eller välj ”omvänd ordning” 

8. Är du nöjd väljer du infoga galleri i högra nedre hörnet 

 

 

 

Vill du skriva bildtexter?  

 I så fall: 

9. Tryck på en bild i början 

10. Då ser du ett kryss och en penna 

11. Välj pennan 

12. Tryck på den bild du vill skriva bildtext till 

13. Obs Obs! Skriv bildtexten till höger där det står titel 

14. När du skrivit bildtexter till allt du vill: Välj ”Uppdatera galleri” 

15. Vill du ännu skriva nåt ovanför galleriet (bilderna) går det ännu, annars väljer du att publicera 

bilderna (nere till höger) 

a. Kolla en sista gång att sidan har rätt förälder och att sidan är lösenordsskyddad. 

 

16. Nu kan du välja ”Visa sidan och se hur den blev. 

http://www.backbyskola.com/


Men: Gör ännu ett inlägg så att alla ser att nu har nåt nytt dykt upp. 

 

1. Ha fram sidan du publicerat 

2. Markera adressen som syns i adressfältet (sätt markören dit så blir hela adressen blå) 

a. Kopiera den (ctrl + C) 

3. Välj ”Nytt inlägg uppe till höger 

4. Skriv rubrik 

5. Skriv kort i större rutan vad du publicerat och skriv kanske var den finns 

a. Eller så bara hittas här 

6. Markera ”här” eller hela texten eller vad du vill ska börja fungera som länk 

7. Tryck sedan på symbolen som liknar ett gem, eller snarare en ”länk” 

8. Ta inte bort det blå som syns utan klistra endast in det du kopierat (alltså den publicerade 

sidans adress) 

9. Klicka i rutan med ”Öppna länken i nytt fönster” 

10. Tryck på ”Lägg till länk” 

11. Tryck på ”Publish to Bäckby skola” 

12. Då kan man kolla om allt funkar  genom att välja visa inlägg 


