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1. HITTA OCH FILTRERA DATA PÅ NÄTET 

1.1 Vanliga sökmotorer  

Google 

Den mest populära sökmotorn, skapat av ett amerikanskt företag som stadigt ligger på första plats i fråga 

om antalet användare. Ungefär två tredjedelar av alla användare använder Google. 

Bing 

Bing är Microsofts försök att utmana Google som sökmotor. Trots deras starka ansträngningar har de 

inte kunnat nå samma antal användare som Google. 

Yahoo 

Yahoo har samma tekniska sökfunktioner som Bing sedan år 2011. Numera är det den fjärde mest 

populära sökmotorn. Används oftast för att skapa e-postkonton. 

Alternativa sökmotorer 

Sökmotorerna ovan spårar ofta användarnas online-vanor och använder riktade annonser för att 

finansiera sitt företag. Om du vill undvika allt detta finns det några alternativ som inte spårar sina 

användare eller har annonser på sina webbplatser. En av dessa är  https://Duckduckgo.com/  som  

betonar skyddet av användarens integritet och undviker filtrering av personliga sökresultat. 

Hitta andra vanliga sökmotorer: 

STEG 1: Öppna en webbläsare (Microsoft Edge, Google Chrome eller en annan) 

STEG 2: Öppna en av sökmotorerna ovan (eller någon annan) 

Steg 3:  Skriv:  alternativa sökmotorer 

Steg 4: Tryck på ENTER-tangenten på tangentbordet eller klicka på Sök. 

 

1.2 Välj och ange primär sökmotor 

För att få resultat från den sökmotor du vill ha så kan du ändra standardsökmotorn i din webbläsare. Om din 

webbläsare inte visas nedan kan du kontrollera dess hjälpsidor för information om hur du ändrar 

sökinställningar. 

Google Chrome - Ställa in förvald sökmotor 

https://support.Google.com/websearch/answer/464  

https://duckduckgo.com/
https://support.google.com/websearch/answer/464
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Google Chrome 

STEG 1: Öppna Google Chrome. 

STEG 2: Längst upp till höger klickar du på mer (de tre punkterna). 

 
 
 

 
 

 

Steg 3:  Klicka på Inställningar. 

 

 

 

Figur 2: Inställningar i Google Chrome 

Figur 3: Välja sökmotor i Google Chrome 

Figur 1: Fler inställningar i Google Chrome 
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Steg 4: Under sökmotor kan du välja mellan olika sökmotorer. 

 

STEG 5: Välj den sökmotor du vill ha som standard. 

Microsoft Edge 

STEG 1: Om du använder Microsoft Edge är det första steget att gå till sökmotorn som du vill använda. 

 

Steg 2:  Titta sedan längst upp till höger och klicka på mer (...) och sedan på Inställningar. 

 

 

 

STEG 3: Hitta avsnittet Avancerade inställningar och klicka sedan på Visa avancerade inställningar. 
 

STEG 4: Under Sökning i adressfältet du klickar på ändra sökleverantör. 

STEG 5: För att avsluta väljer du den sökmotor du vill ha som standardsökmotor. 

Figur 4: Inställningar i Microsoft 
Edge 
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Firefox 

STEG 1: Öppna Firefox. 

Steg 2:  Klicka på "kugghjulsikonen" 

 
 

 

 

Steg 3:  Klickar på Sök. 

 

Steg 4:  Under Standard sökmotor väljer du sedan standardsökmotor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 5: Inställningar i Firefox 

Figur 6: Förvald sökmotor i Firefox 
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1.3 Hur sökmotorer fungerar 

Sökmotorer har två huvudfunktioner: att genomsöka internet och bygga ett index och sedan visa användaren 

en rangordnad lista över de webbplatser som sökmotorn anser vara de mest relevanta. För att skapa ett index 

använder sökmotorn ett program som kallas "Webb Crawler" (ungefär webbkrypare). Programmet bläddrar 

automatiskt genom webben och lagrar information om de sidor som den besöker. 

Varje gång en sökrobot besöker en webbsida, gör den en kopia av den och lägger till dess URL (webbadress) till 

deras index. Efter detta skannar webbsökroboten innehållet på sidan och upprepar processen kopiering-> 

indexering-> följa länkarna. Det fortsätter att göra detta kontinuerligt, för att bygga upp ett större och större 

index av så många webbsidor som möjligt. 

Hur rangordnar och prioriterar sökmotorerna sökresultat? 

Sökmotorer sorterar resultat för att visa dig de som de tycker är de mest användbara. De gör detta genom att 

använda olika algoritmer för rankning. Enkelt uttryckt, dessa är små programvaror som utifrån regler analyserar 

vad användaren letar efter och vilken information som ska visas som rökresultat. Dessa regler och beslut fattas 

utifrån vilken information som finns i sökmotorernas index. Detta innebär att sökmotorer kommer att visa 

sökresultat i olika ordning, eller till och med visa helt olika resultat. Därför är det viktigt att jämföra sökresultat 

från olika sökmotorer, särskilt när man arbetar med källkritik. 

 

Sökresultat och annonser 

När du använder en sökmotor visas två typer av information: Sökresultat och annonser. Sökresultaten visas som 

länkar på och är inte en del av köpta annonser. Annonserna visas under etiketten annonser och kan placeras på 

olika platser runt de kostnadsfria sökresultaten.  

Figur 7: Annons- symbol i sökresultat 
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1.4 Förfina och precisera webbsökningar 

Om du vill precisera dina sökresultat kan du använda symboler eller specifika ord eller kombinera specifika ord 

för att göra det. Beroende på vilken sökmotor du använder är det också viktigt att du sätter ihop ord och 

symboler. Till exempel: 

1. Vanligtvis ignorerar Googles sökmotor-skiljetecken som inte ingår i ett ” sökbegrepp”. 

2. Placera inte mellanslag mellan symbolen eller ordet och din ”sökoperatör”. 

En sökning på @twitter fungerar, men @ twitter kommer inte att fungera. 

Vanliga söktekniker 

Sök på sociala medier 

Sätt "@" (at eller ”snabel-A” symbolen) framför ett ord för att söka på sociala medier. Till exempel:  

@sweden 

Sök efter hashtaggar 

Placera "#" (hash-symbol) framför ett ord. Till exempel:  #camping 

Exkludera ord från din sökning 

Placera "-" (minus symbolen) framför ett ord som du vill utelämna. Till exempel Jaguar Speed -bil 

Sök efter en exakt matchning 

Sätt ett ord eller en fras inom citationstecken. Till exempel "största EU-projektet". 

Sök efter en specifik webbplats 

Placera "Site:" framför en webbplats eller domän. Till exempel Site:YouTube.com  eller Site:.gov. 

Sök efter jokertecken eller okända ord 

Placera en "*" (stjärnsymbol) i ditt ord eller fras där du vill lämna en platshållare (tar med allt passar på 

den platser i sökfrasen). Till exempel "tyngsta * i världen". 

Sök på ett intervall mellan olika siffror  

Put ".." (två punkter) mellan två siffror. Till exempel, handväska € 100.. € 200 

Kombinera sökningar 

Placera "or" mellan varje sökfråga. Till exempel, Samsung eller Huawei 

Sök efter relaterade webbplatser 

Sätt "related:" framför en webbadress som du redan vet. Till exempel relaterade: Facebook. com 
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Avancerade sökalternativ i Google 

Google (som andra sökmotorer) har många alternativ för att förfina sökresultaten. Du kan enkelt välja vilka 

sökresultat som ska visas genom att klicka på ett av alternativen under sökfältet, till exempel Bilder. I Google 

Chrome hittar du fler sökalternativ under Inställningar. 

Steg 1:  i Google Chrome, klicka på Inställningar. 

 

Steg 2: Klicka på Avancerad sökning. 

I det här avsnittet ger Google dig alternativ för att förfina sökresultatet, mycket likt de söktekniker som 

anges i föregående avsnitt.  

 
 

Figur 8: Googles sökmotorgränssnitt 

Figur 9: Avancerad sökning i Google 
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1.5 Källkritik och informationsutvärdering 

Källkritik är när du utvärderar en källas information, till exempel information från och om dokument, personer, 

tal, fingeravtryck, bilder, observationer, eller något som används för att få kunskap. När det gäller ändamålet 

kan information vara mer eller mindre giltig, tillförlitlig eller relevant jämfört med andra källor.  Källkritik är när 

du bedömer olika källors giltighet, tillförlitlighet och relevans. 

1.6 Utvärdera giltighet och relevans på nätet 

Information på webbplatser 

För att utvärdera en källas tillförlitlighet är det viktigt att ställa rätt frågor.  

VEM HAR GJORT KÄLLAN? 

• Är det en myndighet? Är det en organisation? 

• Är det ett företag? Är det en privatperson? 

• Är det någon som kan ämnet? 

• Är det någon du litar på? 

VARFÖR ÄR KÄLLAN GJORD? 

• För att informera om något? För att luras? 

• För att sprida en åsikt? 

• För att sälja något? För att underhålla? 

HUR SER KÄLLAN UT? 

• Har den kontaktinformation? 

•  Har den fungerande länkar (webbplatsen)? 

•  Har den trovärdiga källhänvisningar? 

•  Har webbplatsen senast granskad-datum? 

KAN DU FÅ INFORMATION FRÅN ANDRA STÄLLEN? 

• Har du jämfört med vad du redan vet? 

• Har du jämfört med andra källor?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_source
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Information på sociala medier 

Fråga dig själv innan "talar" i sociala medier, eller delar andras material på sociala medier: 

 

VEM TALAR? 

• Någon du känner? 

• Någon du litar på? 

 

VARFÖR TALAR PERSONEN? 

• För att berätta något? 

• För att få dig att tycka något? 

• För att få dig att köpa något? 

• För att roa dig? 

• För att skrämma dig? 

• För att vara dum mot någon? 

 

FRÅGA DIG INNAN DU DELAR 

• Är det sant? 

• Är det viktigt för dig? För andra? 

• Är det bra för dig? För andra? 
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2. DATAHANTERING 

Det här kapitlet handlar om hur man lagrar och organiserar data på personliga lagringsenheter eller 

molntjänster. Allmänna principer kombineras med exempel från de vanligaste molntjänsterna, som Google 

Drive, Drop box och Microsoft OneDrive. 

2.1 Välja lagringsenheter 

STEG 1: Bestäm hur du ska ansluta lagringsenheten till datorn/den digitala enheten 

Det första att kontrollera är vilka gränssnitt/anslutningar din dator har. De vanligaste gränssnitten för 

externa lagringsenheter är: 

1. USB (Universal Serial Bus) 

 

 

  

Figur 11 

2. S-ATA (Serial Advanced Technology Attachment) 

        

                 

Error! Bookmark not defined.: S-ATA gränssnitt 

  

3.  Minneskort (flera alternativ) 

 

Error! Bookmark not defined.: exempel på minneskort  
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1. Flashenheter 

En USB-flashenhet är en lagringsenhet som innehåller Flash-minne med ett integrerat USB-

gränssnitt. Den är liten, flyttbar och du kan spara och radera data på den om och om igen. USB-

flashminnen använder USB-standarden och stöds av moderna operativsystem som Windows, MacOS 

och andra operativsystem. Flash-enheter kan även läsas av många andra system som Xbox One, 

PlayStation 4, DVD-spelare, mediasystem i fordon och i många handhållna enheter, såsom 

smartphones och surfplattor. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trådlösa anslutningar (WiFi, Bluetooth) 

När det gäller trådlösa lösningar är det inte alltid lätt att se vilka anslutningar din enhet har. Det kan 

finnas en logotyp, men du måste kontrollera i enhetens programvara (operativ system, till exempel 

Windows 10), för att se vad som är tillgängligt.   

 

Wifi-ikoner: exempel 

      

Error! Bookmark not defined.: WiFi-ikoner 

 

Bluetooth-ikoner: exempel 

 

Error! Bookmark not defined.: Bluetooth-ikoner 

Figur 10: Exempel på USB-flashminnen 
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2. Optiska lagringsmedia (CD, DVD, Blu-Ray) 

Optisk lagring lagrar data på ett optiskt läsbart medium. Data  registreras genom märken görs i ett 

mönster som kan läsas tillbaka med hjälp av  ljus, vanligtvis en stråle av  laserljus just fokuserat på 

en snurrande  optisk skiva. 

Lagringsutrymmet varierar från en CD-ROM-skiva som kan lagra 700 MB (megabyte) upp till 128 GB 

(gigabyte) på en Blu-ray-skiva med fyra lager. 

 

Figur 11: Exempel på Ikoner för optiska lagringsmedia 

STEG 2: Lagringsutrymme och hastighet 

Om lagringsutrymme är den viktigaste faktorn, så är en extern hårddisk (HDD) eller en Solid State Disk 

(SSD) ett bra val. Dessa är tillgängliga med både USB och S-ATA-anslutningar, där S-ATA är den snabbaste. 

Men S-ATA det är inte så vanligt på bärbara datorer eller andra enheter såsom SMART-TV: s. 

 

 

 

 

 

 

STEG 3: Överföra filer till andra enheter 

Om du ska överföra filer från en enhet till en annan, är det viktigt att tänka på vad den mottagande 

enheten är och vilka anslutningar den har. Om du letar efter en lagringslösning som du kan använda i så 

många situationer som möjligt, så är USB ett bra val.  

Figur 12: Bärbar USB-hårddisk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc
https://en.wikipedia.org/wiki/Megabyte
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STEG 4: Hur viktigt är smidighet och fysisk storlek? 

Om lagringsenhetens storlek är viktig, så är USB-flashminnen eller minneskort ett bra val. Återigen, USB 

är den vanligaste och kommer i många variationer. Men om du till exempel har en digitalkamera kan du 

välja ett minneskort som både kameran och datorn stöder. 

2.2 Välja lagring på nätet (molntjänster) 

STEG 1: Lagringskapacitet, prissättning och säkerhet 

Vilken typ av filer kommer du att lagra? Om du främst ska lagra dokument, kommer de flesta tjänster 

(inklusive gratis sådana) att räcka. Om du lagrar större filer som bilder eller videor måste du tänka till 

kring hur många och hur stora de är. Alla molntjänstleverantörer har olika typer av prissättning och 

tillhandahåller olika typer av lagringsmängd. När det står gratis, finns det alltid en övre lagringskapacitet. 

Kontrollera mängden lagringskapacitet för att se om det är tillräckligt för dig. Om inte, kontrollera hur 

mycket du måste betala per GB (gigabyte) eller TB (terabyte) och hur ofta (per år eller månad). 

När det gäller säkerhetsalternativ och funktioner, så har gratis lagringsalternativ oftast ett 

grundläggande säkerhetssystem som förlitar sig på din dator med säkerhetsprogram. Kommersiella 

lagringslösningar, kommer oftast i ett paket med säkerhetsprogram och alternativ för andra program 

(antivirus, ordbehandling, presentationer, kalkylblad, bildbehandling och mer). 

STEG 2: Tillgänglighet och synkronisering 

Hur kommer du att använda din online-molntjänst? Kommer du att använda den bara själv eller kommer 

du att dela filer med vänner, familj, arbetskamrater? Är det viktigt att du har samma privata molntjänst 

som din arbetsgivare eller organisation använder? På vilka digitala enheter kommer du att använda 

molntjänsten online? Kontrollera om molnlagringen är kompatibelt och tillgängligt för de system och 

enheter som du kommer att använda (surfplattor, smartphones, PC, MAC). 

De flesta molnlagringstjänster har synkroniseringsfunktioner. Detta innebär att du kommer att ha dina 

filer lagrade online "i molnet". När du synkroniserar dina filer kommer du att kunna komma åt dem från 

olika enheter. Till exempel när du skapar en fil i molnet, lagras en "lokal kopia" som speglas/skapas på 
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din lokala enhet. Vissa leverantörer låter dig också skapa lokala kopior som automatiskt  

överförs/synkroniseras med molnlagringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
STEG 3: Jämför molnlagringsleverantörer 

Ett bra sätt att komma igång är att läsa online artiklar/tester. Det enklaste sättet att hitta dessa är att använda 

sökmotorn. 

Skriv till exempel välj molnlagringstjänst i din sökmotor. 

Använd sedan dina kunskaper i källkritik för att välja en bra och tillförlitlig källa.  En bra källa kan vara 

en artikel skriven av en PC-tidning eller liknande. 

2.3 Skapa ett personligt organisationssystem 

En av de enklaste och mest förbisedda aspekterna av att vara digitalt kompetent och effektiv, är att få 

dina digitala filer organiserade. All tid du spenderar på att letar efter filer, kan användas för mer 

produktiva och kreativa uppgifter. Detta kapitel beskriver hur du kan hålla dina digitala filer organiserade 

i mappar, så att dom blir lätt sökbara och tillgängliga. 

Fokus kommer att vara på mappar och kataloger på din hårddisk eller molntjänst på en Windows-baserad dator, 

men samma generella begrepp gäller på de flesta andra digitala system. För det mesta är katalogstrukturen 

densamma, och strategierna bör också kunna tillämpas på Mac.  

Figur 13: Synkronisering mellan molnlagring och fysiska enheter 
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Tre huvudmål för ditt digitala organisationssystem 

1. Lätt att arkivera -du vill inte att ditt system ska vara en enorm, hierarkisk labyrint.  Du vill att det ska 
vara snabbt och enkelt att spara filer, så att ditt system inte blir långsamt att använda.  

2. Lätt att hitta -du vill att ditt system ska göra det enkelt att hitta den fil eller mapp du behöver, 
antingen genom att titta igenom mappar eller med hjälp av sökning. 

3. Återanvändbar -om möjligt, så är det bra att kunna använda och återanvända mallar 
och ”namngivningsstandarder”, som båda stöder de tidigare två målen. 

Ange din standarddokumentmapp (Windows 10) 

STEG 1: Öppna Utforskaren 

STEG 2: högerklicka på mappen/ikonen för Dokument   

STEG 3: Klicka på Egenskaper 

 

STEG 4: Klicka på Plats 

STEG 5: Klicka på Flytta... 

 

Figur 14: Egenskaper i Utforskaren 
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Figur 15: Menyn Egenskaper i Utforskaren 
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Error! Bookmark not defined.: Menyn 
egenskaper i Utforskaren 
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STEG 6: Välj den nya platsen för din standarddokumentmapp   

 

 

 

STEG 7: Klicka Välj mapp 

STEG 8: Klicka på Verkställ 

 

  

Figure 16: Selecting Standard Document Folder
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Skapa ditt digitala organisationssystem 

STEG 1: Begränsa antalet filer på skrivbordet 

Det är bra att hålla skrivbordet så rent som möjligt. Ibland kan det vara smidigt att spara några filer på 

skrivbordet tillfälligt, men se till att spara dom på rätt ställe snarast möjligt då du är färdig. 

STEG 2: Begränsa antalet mappar du skapar 

Tänk minimalistiskt när du skapar mappar. De flesta filer och dokument kommer att passa någonstans i 

hierarkin/strukturen om du har gjort ett bra jobb med att först skapa det utifrån dina behov. I allmänhet 

behöver du bara skapa nya mappar (särskilt på toppnivå) om du upprepade gånger kommer tillbaka för 

att spara liknande filer på samma plats. Du kommer då att veta när det är dags att skapa en annan nivå 

i hierarkin i stället för att skapa ett stort mappsystem innan du behöver det. 

STEG 3: Namnge dina filer och mappar strategiskt 

När du organiserar dina filer för att vara "lätta att hitta", är en central princip att besluta hur du namnger 

dina mappar och filer. Det behöver inte vara något komplicerat. 

Ett bra sätt att börja är att tänka på när (i vilka situationer) du kommer att använda de digitala filerna. 

Tänk också på vilka ord du sannolikt kommer att använda när du försöker hitta filerna i fråga. 
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Exempel: 

Tänk på när du ska spara en elräkning. Tror du elräkning.pdf är ett bra namn? Antagligen inte.  

Elräkning Juli.pdf är inte mycket bättre. 

När du namnger räkningen, fundera på hur du kommer att leta efter den. Antagligen: 

1. Efter datum (jag vill hitta räkningen för juli 2019) 

2. Från ett visst företag (jag vill hitta en räkning från xxxx AB) 

3. Efter typ av dokument (jag vill hitta en elräkning) 

Ett bra namn gör det möjligt att titta på filerna i en mapp och genast se vad varje fil är utan att öppna 

den. Det gör det också enkelt att söka efter filen. 

Så ett bra filnamn kan vara 2019-07 xxxxAB elräkning.pdf 

Samma koncept gäller för mappar. Det är inte bra att ha många mappar som kallas fakturor i andra 

mappar. Det skulle vara bättre att namnge mappen xxxxAB fakturor (även om det är inne i en annan 

mapp som berör företaget i fråga) så att du kan använda det namnet för att söka efter senare. Det 

gör det mycket snabbare och lättare. 

 

Filynkroniseringstjänster 

Synkroniseringstjänster (inklusive de som är inbyggda i Windows 10 och MacOS) är fantastiska verktyg 

för att få kunna använda dina dokument på olika enheter och kunna vara produktiv var du än är. De är 

också bra för att dela dokument med andra. 

Samma strukturer och strategier som du använder på ditt lokala filsystem, kan synkroniseras till molnet 

om du placerar mappstrukturen i specialmappen för din molntjänst. 
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Skapa en struktur för dokument 

STEG 1: Välj standarddokumentmapp 

När du lagrar och organiserar dina personliga dokument, så kommer du antagligen att använda mappen 

\Användare\Dokument på din dator. Om du använder datorn för både arbete och fritid, bör du skapa 

två mappar för att skilja på personliga och arbetsrelaterade filer. 

Om du använder Dropbox kan det se ut så här: 

1. \Dropbox\Arbete 

2. \Dropbox\Privat 

Om du inte använder Dropbox kan du göra på samma sätt: 

1. \Dokument\Arbete 

2. \Dokument\Privat 

 

Error! Bookmark not defined.: Exempel på grundläggande mappstruktur 
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STEG 2: Personliga dokument 

Hur du delar upp dina personliga dokument är oftast en fråga om hur du tankemässigt delar upp ditt liv. 

En mycket grundläggande uppdelning kan vara utbildning, arbete, familj, ekonomi, hälsa, hem, inköp, 

resor och fordon. 

Det kan sedan vara ett begränsat antal undermappar under dessa. Om du till exempel har barn och har 

dokument som är relaterade till dina föräldrar kanske du vill dela upp familjen: 

1. \Dokument\Familj\Danielsson (mina föräldrar) 

2. \Dokument\Familj\Lans (min fru) 

3. \Dokument\Familj\Barn 

Du kan också göra en uppdelning utifrån av livsområden, som: 

4. \Dokument\Ekonomi 

5. \Dokument\Kompisar 

6. \Dokument\Hobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error! Bookmark not defined.: Exempel på mappstruktur för privata dokument 

 

Den allmänna regeln att följa är att välja en mappstruktur som matchar hur du mentalt organiserar saker. 
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STEG 3: affärsdokument 

I likhet med dina personliga dokument kommer dina affärsdokument och hur du organiserar dem i stor 

utsträckning att bero på ditt yrke, din bransch, ditt företag och din roll på jobbet. 

Om du arbetar i en stor organisation, kommer du förmodligen att arbeta på en delad lagringsenhet, där 

katalogstrukturen ofta kan vara bestämd sedan tidigare.  

Om du arbetar i ett litet team eller organisation och bygger din struktur själv, kan det vara bra att 

bestämma strukturen tillsammans med dom som arbetar med dokumenten. Det är alltid lättare att få 

användare att använda strukturen om man få varit med och besluta om den.  

Om du bestämmer dig för att lagra vissa dokument lokalt eller om du inte arbetar från en delad enhet, 

handlar det till stor del om vad du gör. Om du exempelvis är affärsanalytiker som ofta jobbar i projekt, 

skulle strukturen kunna se ut ungefär så här: 

 

           Figur 17: Exempel på en struktur för affärsdokument 

Kom ihåg att varje projekt då skulle ha undermappar relaterade till motsvarande enheter, roller eller områden i 

organisationen. Till exempel, typ av arbete, intressenter eller vem du rapporterar till.  

Dokument 
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2.4 Använd ditt digitala organisationssystem 

Steg 1: Lär dig använda menyer 

I Windows är menyerna lätt tillgängliga genom att högerklicka på musen. Öva på detta när du skapar ditt 

personliga organisationssystem. Menyerna har olika rubriker beroende på var du har muspekaren när 

du högerklickar. När du skapar mappar i Windows högerklickar du bara i Utforskaren efter att ha 

lokaliserat dokumentmappen. Klicka sedan på Ny och välj mapp.      

 

Error! Bookmark not defined.: Högerklicksmenyn i Windows 10 
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Steg 2: Lär dig hur du använder sökfunktioner 

Alla operativsystem ser olika ut, men sökikonen är sättet att hitta dina filer. När du klickar på sökikonen 

går du till sökfunktionen. 

 

 
       FIGUR 18: Sök ikon 

 

 

Steg 3: Öva på att återanvända filer, mappar och strukturer 

När du återanvänder sparar du tid och energi. Med ett bra personligt organisationssystem och 

färdigheter i att använda menyerna, är det snabbt att skapa och flytta runt dina filer och mappar. 

Speciellt användbara kommandon när du återanvänder filer och mappar är: 

1. Kopiera 

2. Klistra in 

3. Flytta 

Men kom ihåg att öva med oviktiga filer först. Att tappa bort viktiga filer och mappar kommer definitivt att göra 

dig frustrerad.  
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Steg 4: Använda ”mappmallar” 

Det kan vara till stor hjälp att skapa en mappmall i förväg med den struktur du vill använda. Varje gång 

du sedan kommer till ett nytt år, ska starta ett nytt projekt eller liknande, kan du bara kopiera över den 

mappmallen för att få en färdig struktur. 

Detta har två fördelar: 

1. Det sparar tid. Med några få musklickningar eller tangenttryckningar har hela mappstrukturen 

skapats. 

2. Det upprätthåller konsekvens. Du vet att dina mappar kommer att namnges på samma sätt varje 

gång, vilket innebär att det är mer troligt att du kommer att spara saker på rätt plats, och det gör 

det mycket lättare att snabbt hitta saker med sökfunktionen. 
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KÄLLHÄNVISNINGAR 

1.3 Hur sökmotorer fungerar 

https://www.bbc.com/bitesize/articles/ztbjq6f  

https://fossbytes.com/search-engine-works-makes-life-easier/  

1.4 Förfina och precisera webbsökningar 

https://www.google.com/advanced_search 

1.5 Källkritik och informationsutvärdering 

https://en.wikipedia.org/wiki/Source_criticism  

1.6 Utvärdera giltighet och relevans på nätet 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-
undervisning-i-kallkritik 

2.1 Välja lagringsenheter 

https://en.wikipedia.org/wiki/USB 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_storage  

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_card  

https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive  

2.2 Välja lagring på nätet (molntjänster) 

https://uk.pcmag.com/utilities/60049/the-best-file-syncing-services  

https://www.techradar.com/news/the-best-cloud-storage  

https://www.theverge.com/2018/8/31/17796884/cloud-storage-service-google-drive-apple-icloud-microsoft-
onedrive-dropbox-box-amazon  

2.3 Skapa ett personligt organisationssystem 

http://www.asianefficiency.com/organization/organize-your-files-folders-documents/ 
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