1. For å sette inn et bilde så gjøres følgende:
Trykk på ikonet for “Sett inn / Endre bilde”

2. Nå vil en filbehandler for bilder komme opp på skjermen. Det første vi gjør er å velge
mappe som filen enten ligger i fra før, eller som vi ønsker å laste opp et nytt bilde i.

3. Skal du bruke en bildefil som ligger lastet opp fra før, så velger du denne nå.
4. For å laste opp et nytt bilde, så trykker du på ikonet til høyre som vist ovenfor.

5. Du vil nå få opp et vindu for opplasting av bilder som ser slik ut:

Her kan du enten “dra og slippe filene” eller velge “Bla igjennom …” for å bestemme
hvilken bildefil du skal laste opp.

6. Når du har valgt fil, så er det viktig at markerer “Skaler” som vist her:

Dette gjør at bilde passer til nettsidene, og ikke blir unødig stort. På den måten vil
nettsidene være raskere å vise, og det brukes ikke unødig mye data for brukere som
er på mobilnettet.
7. Trykk så på “Last opp”.

8. Nå er det viktig at vi velger vår bildefil i midten av filvelgeren slik som vist på bildet i
punkt 2.

9. Under feltet “Alternativ tekst” skriver vi en kort beskrivelse av bildet. Dette er teksten
som vises for brukere som av forskjellige grunner ikke kan se bildet.

10. Hvis bildet skal fylle hele bredden til artikkelen, så behøver vi ikke å gjøre flere
endringer på størrelsen. Om vi derimot ønsker et mindre bilde som skal flettes inn i
teksten, så kan vi sette det her.

Velg nå “Sett inn” nederst på filbehandleren.

11. Bildet skal nå ligge i artikkelen. Om en ønsker å endre på plassering, størrelse, eller
rett og slett bytte ut bildet, så gjøres det slik. Trykk på bildet i artikkelen, og velg
ikonet for “Sett inn / Endre bilde”. Da får du opp de samme valgene som vi har gått
igjennom her.

