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Några saker som är bra att veta. 

 

 

 

Dessa symboler sitter alltid längst 

upp till höger i det aktiva fönstret. 

Kan ha olika färg beroende på vad 

som aktivt. 

Klickar man på – tecknet så minimeras det 

aktuella fönstret och kan ses som en ikon 

längst ner i aktivitetsfältet. 

Klickar man på de fyrkantiga symbolerna 

så förminskas fönstret. 

Klicka man på X så stängs hela fönstret, 

programmet eller vad som är aktivt.  

 

 

Klickar man på det lilla v:et till höger på 

bilden så expanderas menyn och visar vad 

som mer finns. 

Då kan det se ut som på bilden till vänster. 

Klickar man ytterligare en gång på det nu 

upp och nervända v:et så återgår det. 

 
Klickar man på högerpilen går man 

framåt. 

På vänsterpilen går man bakåt 

Och på uppåt pilen går man upp en nivå.  
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Klickar man på denna symbolen >så 

expanderas menyn som på bilden i nedan. 

Klicka man på samma ställe igen så stängs 

rutan. 

 

 

Med denna symbolen fäster man menyn så 

att den inte försvinner när man klickar vid 

sidan om. 

 

Med denna symbolen öppnar och stänger 

man Startmenyn.  

Windows-tangenten + Pause Visa dialogrutan Systemegenskaper 

 

Lycka till 

Sten Lindskog 
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