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Göran Johansson 2018-06-01

Windows 10 från våren 2018
Under våren 2018 släppte Microsoft en ny stor uppdatering till Win-
dows 10; den kallas Spring Creators Update och har nummer 1803. 
I Inställningar/System/Om ser du vilken version din dator har.
Vårens uppdatering pytsas ut alltefter hand, men snart har alla den. Pro-
cessen går att snabba på. Gå till Inställningar/Uppdateringar och säker-
het och Sök efter uppdateringar. Uppdateringen tar lång tid och när den 
är klar måste man svara på ett antal frågor för att kunna komma igång. 
För många är dessa frågor svåra att förstå. Mitt råd är att inte grubbla så 
mycket på betydelsen – klicka på något av dem och därefter på Fortsätt.
Vad har då hänt? Det har tillkommit flera funktioner och finesser som 
inte är på grundboksnivå. De förändringar som berör oss är små, och 
därför gör jag inte någon ny version av boken denna gång. 
Ni som lärare/ledare får här följer en kort sammanställning av vad som 
skiljer Grundboken Windows 10, version 1803 från Grundboken Win-
dows 10 från n ovember 2017. Heltäckande är den säkert inte. Och 
ändringar utan stor betydelse tas inte upp.
En liten reservation: Även små uppdateringarna som kommer då och då, 
kan ändra på detaljer i utformning av och funktion i Windowsmiljön. 
Och webbsidor byggs om och ändras alltför ofta. Det kommer därför 
även i fortsättningen att finnas skillnader mellan bok och verklighet.
Ändringarna redovisas kapitelvis med början på nästa sida. 
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2. Windows 10
Ikoner i Start-menyn
När du klickar på Start-knappen visas flera ikoner än tidigare, bland an-
nat mapparna Dokument och Bilder.

Dokument.

Bilder.

Inställningar.

Ikonen för Aktivitetsvy – ändrat utseende

Kalkylatorn 
När den startas första gången kan den se ut så här:

Om den ska se ut som i boken, gör man den mindre genom att dra i ett 
hörn. (Det var kanske så redan i förra versionen.)
 

Aktivitetsvy.
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Rättelse av rubrik, sidan 23 
Dubbelklicka i Kontrollpanelen. Den använder vi inte längre. Det borde 
stå Inställningar.

Uppdatering och säkerhet, sidan 34  
För att kolla säkerhetsinställningarna väljer man Windows-säkerhet till 
vänster (inte Windows Defender).

4. Internet
Spara lösenord, sidan 79
Här verkar det som man ändrat något eller så har det varit fel sedan förra  
versionen. Lösenord hanteras inte via Sekretess och tjänster utan med 
knapparna under Inställningar för Autofyll i Avancerade inställningar.

Pdf-filer, sidan 92
Pdf-filer öppnas i Edge. Högerklicksmenyn och verktygsfältet har ändrats 
något.

Ny snabbmeny.

Nytt verktygsfält.
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8. Kamera och bilder
Det mesta är sig likt, dock har man ändrat på och lagt till menynamn. Så 
här kan det se ut i senaste versionen av:

Man har återgått till benämningen Album i stället för Projekt och man 
har lagt till menyn Personer. Under den senare visas foton med ansikten 
och man kan där tagga personer, det kommer inte att tas upp i Grundbo-
ken.
Ikonerna för hur bilderna ska visas har flyttats upp till högra hörnet.

Rullningslisten till höger är nu försedd med en tidslinje man kan klicka 
på för att hitta bilder från förr (eller nu).

Skapa album
Här har man ändrat i terminologin. När bilderna till albumet är valda, 
klickar man nu på Skapa (inte Lägg till som tidigare).
När det nya albumet öppnas står det bara Album (inte Nytt album). 
Namnet ändras som tidigare, klicka och skriv.

Och Klar-knappen finns uppe till höger (inte vänster).

Avancerad rullningslist med tidslinje.
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Dela på Onedrive
Några förändringar:
När albumet med bilder kopieras till Onedrive visas en text, ungefär så 
här:

Och när det är klart meddelas det, men den informationen försvinner 
snabbt, så den missar man lätt.
När albumet med bilder väl finns på Onedrive, gör man nästan som 
tidigare:
Klicka på Dela, nu i högra hörnet, och välj Dela en länk.

Därefter är det som i förra versionen. Man väljer app, lämpligen E-post 
och skickar till någon man vill ska få se fotona. Länken till albumet är 
förstås automatiskt infogad i brevet.


