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Skapa program

Klicka på Nytt



Klicka på rutnät-symbolen.

Välj Rutnät.

Markera antalet kolumner 
och rader som du önskar ha 
i programmet/schemat

1

2

3



Ditt rutnät blir synligt



Placera rutnätet längs med 
de blåa kantlinjerna

1

Förstora ut rutnätet genom 
att dra ut det i ett hörn2



Ändra bredd på 
kolumnerna genom att 
flytta på dess linjer åt 
önskat håll



Markera två kolumner på 
rad ett.

Klicka på Rutnät

Och klicka på Sammanfoga 
celler

1

2
3



Denna aktivitet är över tre 
dagar och då får vi dela 
denna cell så det blir tre 
kolumner totalt.

Markera två kolumner på 
rad ett.

Klicka på Rutnät

Och klicka på Dela cell och 
sedan välj Vertikalt

1

2
3a

3b



Ställ dig i en av kolumnerna 
och utför samma steg som 
innan för att dela på cellen.

Markera två kolumner på 
rad ett.

Klicka på Rutnät

Och klicka på Dela cell och 
sedan välj Vertikalt

1

2
3a

3b



Ändra bredd på 
kolumnerna genom att 
flytta på dess linjer åt 
önskat håll, och i detta fall 
så cellerna blir ungefär lika 
stora.



1

3

2
För att få varje tabell 
rad/kolumn så fylld som 
möjligt 

Markera hela tabellen

Klicka på: 
Celler

Och klicka på: 
Sammanfoga celler



Börja skriva rubriken för 
programmet genom att 
ställa musvisaren i cellen

Tips:
I symbolväljaren kan du 
själv byta symbol till det du 
helst vill ha för ett ord.



För att göra dagarna extra 
tydliga, använd dess färg.

Ställ dig i en cell i taget.

Klicka på Celler

Klicka på Bakgrund

Välj respektive färg per dag 
i cellerna

1

2

3

4



För att inte ha text-siffra 
under symbol-siffran, 
eftersom den inte behövs 
så markera text-siffran,

Klicka på Färg

Välj samma respektive färg 
per dag per text-siffra i 
cellerna

1

2

3



1

2

För att få samma storlek på 
texten.

Markera alla tre cellerna.

Klicka på Redigera

Klicka på rullgardinen där 
man kan välja textstorlek.
Och välj en storlek.

3



1

2

För att få samma storlek på 
symbolerna.

Markera alla tre cellerna.

Klicka på Redigera

Klicka på rullgardinen där 
man kan välja storlek på 
symbolerna.
Och välj en storlek.

3



1

2

För att få både symbol och 
ett ritat tecken för samma 
ord.

Skriv ordet två gånger efter 
varandra.

Välj Symbol över ena ”var” 
och ritat tecken över det 
andra ”var” i 
Symbolväljaren.

Markera båda ”var”.
Klicka på Byt symboltext

3a

3b



Skriv in ordet ”var”

Klicka sedan på:
OK
eller
Enter



Ta bort symbol och behåll 
texten genom att klicka på 
denna.

Småord som t.ex.;
i
med
på
att
för
som
om
till/åt

Är ord som man inte 
behöver ha med och i 
många fall blir det visuellt 
tokigt då t.ex. ordet ”på” 
ett fik är korrekt i svenska 
men visuellt så är men ”i” 
ett fik och då är det bättre 
att inte ha en symbol för 
ordet ”på”.



Och så är ditt program 
färdigt!
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