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1. GRUNDLÄGGANDE MASKINVARA, PROGRAMVARA OCH ANSLUTNINGAR 

1.1 Kom igång med datorer 
Att använda en dator (grundläggande maskinvara och programvara) 
 
Datorer är numera är en del av vårt dagliga liv. Tekniken blir bättre, snabbare och mer nödvändig i våra 
dagliga rutiner. Lyckligtvis har datorer blivit enklare genom åren och som ett resultat kan de lätt 
användas av de flesta oavsett tekniska kunskaper, utbildningsnivå och ålder.   
 
Den här lektionen syftar till att hjälpa dig att komma igång med genom att följa enkla steg. Du får lära 
dig hur du använder datorer, oavsett om det är en stationär dator eller bärbar dator och hur du 
använder kringutrustning och externa enheter. Du kommer att lära dig hur du ansluter till Internet och 
hur man går online med hjälp av webbläsare. Slutligen kommer du att lära dig om vanliga problem som 
du kan stöta på och förslag på hur man löser dem. 
 
Ett operativsystem (OS) är en systemprogramvara som hanterar datorresurser och 
programvaruresurser och tillhandahåller tjänster för andra program i datorn. Det mest populära 
operativsystemet är Microsoft Windows. I den här lektionen kommer vi att använda 
operativsystemet Windows, som i den nyaste versionen kallas  Windows 10.  
 
Den här videon  kan hjälpa dig att komma igång med Windows 10 och göra den första 
uppstarten/installationen om datorn är ny. 

 
 

Bild 1: Stationär dator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
STEG 1: Konfigurera datorn. 
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a. Om du planerar att använda en ny stationär dator, finns det några steg som du måste följa 
innan du börjar. 
 Först måste du bestämma var du ska placera de ingående delarna. För att kunna använda 

en stationär dator behöver du fyra delar: 
- datorenheten, som måste anslutas till en strömkälla, 
- en bildskärm 
- ett tangentbord och 
- en mus. 

 Mer kringutrustning och tillbehör kan läggas till senare. 
 

Om du inte använt en stationär dator tidigare och behöver mer detaljerad information om hur du 
konfigurerar en dator rekommenderar kan du titta på denna videο. 
Du kan också hitta mer information via denna länk. 

   

 
Figur 2:  Bärbar dator 

 
b. Om du planerar att använda en bärbar dator, har du mindre att konfigurera. 

 På en bärbar dator är redan bildskärmen, tangentbordet och musen (musmatta) 
integrerade. 

 För att starta, är det bara att ansluta den bärbara datorn till en strömkälla för att 
säkerställa att den laddas. 

 
Om du inte använt en bärbar dator tidigare, så kan du mer detaljerad information via denna länk 

 
STEG 2: Skapa ett användarkonto. 

a. Första gången du använder din dator och när du slår på den (om du inte vet hur du slår på din 
dator klicka på denna länk), kommer du att bli ombedd att skapa ett användarkonto. Kontot 
kommer att innehålla dina personliga dokument, filer och personliga inställningar. Det 
rekommenderas att du använder ett lösenord för att skydda dina personuppgifter, särskilt om 
andra personer använder din dator eller att den finns i offentlig miljö. Ovanstående video visar 
hur du gör de grundläggande inställningarna. 

 
b. Om du vill lägga till ett nytt konto på en redan konfigurerad dator följer du instruktionerna via 

den här  länken. 
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Vi rekommenderar att kommit en bit på väg i ditt datoranvändande innan du försöker skapa ett 
användarkonto. Du kan alltid komma tillbaka till denna del när som helst senare. 

 
STEG 3: Bekanta dig med skrivbordet. 

Skrivbordet det som först visas när du loggar in på ditt datorkonto och är det viktigaste 
arbetsområdet. Det innehåller ikoner och genvägar till program och filer. Vanligtvis är vissa 
program förinstallerade på datorn tillsammans med operativsystemet. Skrivbordet ser olika ut 
och fungera på ett olika sätt, beroende på vilket operativsystem du använder.  
 

 
Figur3: Skrivbord 

 
I operativsystem Windows ser skrivbordet ut som på bilden ovan. Det kännetecknas av 
bakgrunden och en svart linje längst ned på skärmen som kallas Aktivitetsfältet (se följande bild). 

 
 

Figur 4:  Aktivitetsfältet 
 

Aktivitetsfältet är ett element som har olika syften. Det visar vanligtvis vilka program som körs i 
datorn samt annan viktig information såsom datum, tid, meddelanden, anslutning till Internet 
m.m. Den viktigaste delen av aktivitetsfältet är Start-menyn. 

 

 
Bild 5:  Start-knappen 

 
Start-menyn finns i det vänstra nedre hörnet av bildskärmen. Start-ikonen öppnar en meny med 
installerade program och inställningar. I följande stycken får du lära dig hur du hittar, öppnar och 
driver program och program. Men först ska vi fortsätta med datormusens och tangentbordets 
grundläggande funktioner. 
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STEG 4: Musens grundläggande funktioner. 

För att interagera med datorn kommer du mest att använda musen och tangentbordet. När du 
påbörjar en datorutbildning bör du ta lite tid att bekanta dig med dessa enheter, så att du enkelt 
kan interagera med ditt operativsystem, program och filer. 

 

 
Figur 6:  Datormus 

 
Musen används för att navigera och styra mängd olika funktioner på datorn. Du bör bekanta med 
musen för att effektivt kunna använda din dator. 

 

 
Figur 7: Datormusens knappar   

 
Framsidan av musen har två klickbara knappar, en till vänster (1) och en till höger (2) och ett litet 
hjul (3) som kan rullas upp och ner. Dessa knappar används för att öppna program och menyer. 
Beroende på vilket program du använder, kan du genom att klicka på vänster eller höger knapp 
få fram och använda olika alternativ. Bäst är att använda ditt pek- och långfinger för knapparna. 
På undersidan av musen finns en sensor som gör att muspekaren känner av hur du förflyttar 
musen, vilket samtidigt visas på bildskärmen. 
 
Du bör placera musen på en ren, slät yta. Detta gör att musen kan röra sig utan störningar och 
rulla smidigt. Vi rekommenderar att du använder en musmatta.   
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Figur 8: Använda musen 

 
Du bör nu öva på att använda musen med handen. Att flytta musen och klicka på knapparna 
kräver inte mycket kraft. Försök hålla handen avslappnad och hålla musen på armbågsnivå. Så 
fort du känner dig trött, så bör du ta en paus. 

 
STEG 5: Koppla in musen. 

För att kunna använda musen måste du ansluta den till datorn. En mus kan kopplas in i datorn 
med en sladd eller vara trådlös. En trådbunden mus ansluts till datorn med en USB-kabel medan 
en trådlös mus ansluts till datorn med en trådlös anslutning (ingen kabel).  

 
Figur 9:  Trådbunden datormus 

 
a. En trådbunden mus har en kabel med musen i ena änden och USB-kontakt i den andra, 

vilket du ser i bilden ovan. 
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Figur 10: Trådlös datormus 

 
b. En trådlös mus har en liten USB-kontakt som ansluter musen via Bluetooth. Du ansluter 

musen antingen med kabeln eller med den lilla USB-kontakten. 
 

 
Bild 11:  USB-portar och USB-kabel 

 
Du ansluter USB-kontakten till en USB-port på datorn. USB-portar finns i på olika ställen på olika 
datorer. Leta reda på USB-porten i din dator, vilken är en liten fyrkantig port som har samma 
storlek som kontakten på din mus. Du kan se hur USB-kabeln och porten ser ut på bilden ovan.   

 
a. Stationära datorer har vanligtvis USB-portar på framsidan och baksidan av datorchassit 

tornet och ibland på vardera sidan av bildskärmen. 
 

b. Bärbara datorer brukar ha USB-portar på vänster och höger sida av tangentbordet. Bärbara 
datorer har en inbyggd styrplatta, men du kan också ansluta en mus. Du kan klicka på den 
här  länken för att hitta detaljerad information om hur du använder styrplattan: 

 
I båda fallen ansluter du USB-kontakten och om den inte passar första gången, så försök vända 
den upp och ner. Var noga med att inte trycka för hårt när du sätter i kontakten. 
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Slå på datorn och när du ansluter musen kommer musprogramvaran att installeras och du får ett 
meddelande om att enheten är klar att använda. Om detta inte sker automatiskt klicka på denna  
länk för att se hur man gör det manuellt. 

 
Figur 12:  Muspekaren 

 
Efter installationen ska du se en markör på skärmen som du kan styra genom att flytta musen. 
Om musen inte fungerar försöker du ansluta USB-kontakten igen eller prova en annan port. Om 
du använder en trådlös mus kontrollerar du att den har batterier och att den är PÅ. 

 
STEG 6: Öva musen. 

Nu ska du börja öva med musen. 
 

 
Figur 13: Öva med musen 

 
Den vänstra knappen är den primära knappen för högerhänta användare och den högra 
knappen för vänsterhänta användare. 

 
a. Klicka på den primära knappen en gång för att klicka på något och klicka på knappen två 

gånger i rad för att "dubbelklicka" på ett program eller en meny. Enkelklickning på knappen 
väljer ofta ett objekt eller öppnar en meny medan dubbelklick  vanligtvis öppnar objekt, 
mappar eller program. 

b. Om du klickar på den sekundära knappen visas oftast en lista över saker du kan göra med 
ett markerat objekt. 

 
De exakta saker du kan göra med ett klick beror på vilket program du använder. Oroa dig inte, 
när du fortsätter med din utbildning, kommer du att få kunskap genom erfarenhet. 
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Figur 14:  Rulla- och dra-procedur 

 
Du bör också börja öva på att rulla och dra objekt med musen. Detta är möjligt genom att flytta 
ovannämnda hjul som ligger mellan knapparna. 
Du kan använda hjulet för att bläddra upp och ned på sidor eller menyer. 
Om du vill flytta ett objekt, placerar du muspekaren på objektet, enkelklickar på den primära 
knappen och drar objektet till önskad plats. 

 
STEG 7: Anpassa musen (tillval). 

 

 
Figur 15:  Musinställningar 

 
Slutligen kan du behöva anpassa musen efter behov. Du kanske vill ändra hastigheten på 
markörens rörelse, dess storlek eller utseende och vilken knapps som ska vara den primära och 
sekundära knappen. Du kan göra det genom datorns inställningar. 
 
Du hittar detaljerad information för anpassning av musen i den här  länken. 

 
STEG 8: Lär dig tangentbordets grundläggande funktioner. 
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Figur 16:  Datortangentbord 

 
 Först placerar du tangentbordet framför dig och centrera det genom att se till att 

mellanslagstangenten är precis framför dig, centrerad med din kropp. Detta gör att du enkelt 
kan använda tangentbordet.  

 Kom ihåg att hålla tangentbordet på armbågsnivå. Dina händer ska flyta över tangenterna. 
Försök att vila handlederna på ditt skrivbord och flytta dem efter behov istället för att 
sträcka på fingrarna. 

 Tryck på mjukt på tangenterna, inget hårt tryck behövs för att input ska kunna registreras. 
Försöka att hålla händerna avslappnade. 

 

 
Figure  17:  Hemposition 

 
 För att börja använda tangentbordet utgår du från ”hempositionen”. Denna position anger 

den plats där fingrarna börjar när du skriver och vart de ska återvända efter att du tryckt på 
någon av tangenterna. De flesta tangentbord har ”upphöjningar” på F och J tangenterna. 
Försök att hitta dem nu!  Bilden ovan anger rätt position. Du bör placera pekfingrarna på F 
och J och dina andra tre fingrar på tangenterna vänster och höger om dem. Dina tummar 
vilat på mellanslagstangenten. 
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Tangentbordet har många olika tangenter som har många funktioner. Det finns exempelvis 
alfanumeriska tangenter som gör att du kan mata in text eller specialtecken, samt speciella 
funktionstangenter. 

 
a. Bokstavstangenter. 

 
Figur 18:  Bokstavstangenter 

 
Dessa tangenter används för att mata in bokstäver och är de viktigaste som används för 
att skriva text. För att ett tecken ska registreras trycker du på den specifika tangenten en 
gång. 

 
b. Symbolknappar (specialtecken). 

 

 
Figur 19:  Specialteckentangenter 

 
På tangentbordet kan du också hitta symboler (specialtecken). Många tangenter med 
specialtecken har två tecken på sig.  
Om du trycker på en tangent registreras det tecken som finns på den nedre delen av den 
här nyckeln och visas på bildskärmen. Om du vill skriva tecknet högst upp på knappen 
trycker du på Shift-tangenten samtidigt som du trycker på den valda knappen. Nu ska 
tecknet på den övre delen visas på skärmen. 
(Du hittar information för shift-knappen i följande stycke.) 
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c. Knapparna "Shift" och "Caps Lock" 

 
Figur 20:  Shift-tangenten 

 
 Du kan använda Shift-tangenten tillsammans med en symboltangent för att 

registrera tecknet på den övre delen av tangenten. Tryck på Shift, håll ned den och 
tryck sedan på specialteckentangenten utan att lyfta handen från Shift-tangenten. 

 Shift-tangenten används också för att versaler. Du kan få versaler genom att trycka 
på och hålla ned  Skift-tangenten  tillsammans med den bokstav som du vill skriva. 

 

 
Figur 21: Caps Lock-knapp 

 
Om du vill att alla bokstäver ska vara versaler trycker du på Caps Lock-tangenten som 
finns på vänster sida av tangentbordet. Om du gör det tänds en liten lampa på de flesta 
tangentborden. Detta visar att du har aktiverat versaler. Tryck på Caps Lock-tangenten 
igen för att stänga av versalerna. 

 
d. Tangenten "Enter". 
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Figur 22: Enter-tangenten 

 
Enter-tangenten  har olika funktioner beroende på vilket program du använder. Du 
kommer fortsatt att lära dig de olika funktionerna som Enter-tangenten kan ha. För 
tillfället kommer vi att fokusera på vad Enter-tangenten gör när du skriver text. I det här 
fallet används returtangenten för att ändra rad eller stycke.  

 
e. "Backsteg"-tangenten 

 

 
Figur 23:  Backstegstangenten 

 
Om du skriver fel och vill radera detta, kan du använda Backstegs-tangenten. Denna 
tangent raderar tecknet till vänster om markören. Om du bara vill radera ett tecken, 
räcker det med en kort tryckning. Om du trycker ned backstegs-tangenten längre, 
kommer fler tecken raderas.  

 
f. Knappen "Delete". 
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Figur 24: Delete-tangenten  

 
Delete-tangenten har samma funktioner som backstegs-tangenten men i stället för att 
radera tecknet till vänster raderas tecknet till höger om markören. 

 
g. "Tab"-tangenten. 

 

 
Figur 25:  Tab-tangenten 

 
Tab-tangenten används för att skapa avstånd i ett stycke. 

 
h. Piltangenterna 
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Figur 26:  Piltangenterna 

 
 Om du vill navigera genom stycken, tecken och linjer använder du piltangenterna till 

höger på tangentbordet. Du kan gå upp, ner, vänster eller höger. Du kan också använda 
musen för att navigera genom en text. Klicka bara där du vill att markören ska hamna. 

 Piltangenterna kan också användas för att navigera när du olika typer av program. 
 

i. Tangenterna "Sida upp" och "Sida ned". 
 

 
Figur 27: Tangenten Sida upp 
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Figur 28:  Knappen Sida ned 

 
Knapparna Sida upp (eller PgUp) och Sida nedåt (eller PgDn) används för att navigera 
snabbare på en sida. I stället för att rulla med musen kan du trycka på tangenten Sida ned 
och flytta nedåt på skärmen om en sida i längd. Detsamma gäller för tangenten Sida upp. 
Om du trycker på den kan du gå upp ungefär en sidlängd på skärmen. 

 
j. "NumLock"-tangenten och "siffer"-tangenterna. 

 

 
Figur 29: Num Lock-tangent 

 
Det numeriska tangentbordet finns till höger på tangentbordet. Den används för att ange 
siffror och utföra beräkningar. Om du använder en bärbar dator kanske den inte har ett 
numeriskt tangentbord. 
 Tryck på NumLock-tangenten för att aktivera eller inaktivera det numeriska 

tangentbordet. 
 Om du trycker på siffertangenterna registreras talet och visas på skärmen. 

 
k. "Start"-tangenten. 
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Figur 30:  Start-tangenten   

 
Om du trycker på Start-tangenten för Windows (den med Windows-symbolen på) kan du 
öppna Start-menyn. Windows-knappen finns till vänster om mellanslagstangenten. 

 
l. Knappen "Esc" 

 
Figur 31:  Esc-tangenten 

 
 Esc är en förkortning av Escape. Denna tangent som finns i det övre vänstra hörnet av 

tangentbordet tillåter användaren att avbryta en åtgärd. Om du till exempel trycker på 
start-tangenten och vill stänga den, kan du trycka på Esc.  

 Esc-knappen används också för att växla från helskärm i olika program. 
 Ett annat exempel är om en webbsida laddas långsamt i en webbläsare, kan du trycka 

på Esc-tangenten för att stoppa nedladdningen, i stället för att vänta på time out.  
 

STEG 9: Anslut tangentbordet (endast för stationära datorer). 
För att kunna använda tangentbordet måste du ansluta det till datorn. Ett tangentbord kan vara 
trådbundet eller trådlöst. Ett trådbundet tangentbord ansluts till datorn med en kabel medan ett 
trådlöst tangentbord ansluter till datorn med en USB-kontakt.  
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Figur 32:  Trådbundet tangentbord 

 
Numera använder nästan alla trådbundna tangentbord USB-kablar för att ansluta till datorn. 
Äldre tangentbord kan ansluta till datorn med PS/2. Följande länkar beskriver hur du ansluter de 
båda typerna (länk1,  link2). 
Om du planerar att använda ett trådlöst tangentbord kan den ansluta till datorn via Bluetooth, 
radiofrekvens eller Infraröd teknik. Följande länk hjälper dig att ansluta ett trådlöst tangentbord: 
  
Slå på datorn. När du har kontakt med tangentbordet kommer tangentbordsprogramvaran att 
installeras och du får ett meddelande om att enheten är klar att använda. 
 
Bärbara datorer har inbyggda tangentbord, alltså krävs inga ytterligare åtgärder. 

 
STEG 10: Träna på att skriva. 

Du kan nu öva maskinskrivning genom att öppna Anteckningar. Anteckningar är ett program som 
är installerat på alla Windows-datorer och används för att skriva enklare dokument. 
 
Du hittar Anteckningar genom att klicka på Start-menyn och bläddra igenom dina tillgängliga 
program. 
 När du trycker på "Start"-tangenten, kommer detta att öppna en katalog över tillgängliga 

program och mappar som visas alfabetiskt. 
 Bläddra ner till bokstaven "W", hitta mappen "Windows-tillbehör" och klicka på den. 
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Figur 33:  Windows-tillbehör i Start-menyn   

 
 Då öppnas en undermapp, som följande bild visar. Hitta "Anteckningar" och klicka på den. 

Genom att klicka på "Anteckningar" öppnas ett nytt fönster som kommer att se ut som den i 
följande bild. 

 

 
Figur 34:  Anteckningar 
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Du kan också öppna "Anteckningar" genom att söka igenom tillgängliga program och program. 
För att göra detta: 
 Tryck på Start-tangenten, men istället för att rulla (scrolla) i menyn så skriver du 

"Anteckningar". När du skriver söker datorn igenom de tillgängliga programmen. Sökningen 
är dynamisk och automatisk, vilket innebär att med varje bokstav du skriver datorn söker 
datorn vidare. Således, innan du skrivit hela ordet, kommer "Anteckningar" att visas som ett 
sökresultat. I det röda området längst ned på bilden kan du se vad du har skrivit. 

 

 
Figur 35: Sökning efter ”Anteckningar” i startmenyn 

 
 Återigen, klicka på "Anteckningar" för att öppna programmet. 

 
Nu är det dags att öva på att skriva med Anteckningar: 

a. Försök skriva ett litet stycke, med händerna placerade i ”hempositionen” och flytta 
fingrarna till närliggande knappar. Håll din egen takt och försöka memorera var varje 
tangent finns. Övning är viktigt! Kom ihåg att hålla handlederna lite upphöjda och ta 
pauser när du känner dig trött. 

b. Du kan skriva ditt namn, din adress och ditt telefonnummer, eller så kan du skriva 
ett litet stycke. 
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c. Kom ihåg användningen av tangenter som beskrevs i föregående stycke. Om du inte 
känner dig säker går du tillbaka till föregående stycke och läser igen funktionerna för 
varje tangent. 

d. När du är klar trycker du på knappen som ser ut som ett "X" i det övre högra hörnet 
av "Anteckningar"-fönstret. Klicka på "Spara inte"i meddelandet som visas. 

 
Följande video  beskriver lite mer ingående om hur du skriver: 

 
STEG 11: Öva beräkningar. 

Öppna kalkylatorn för att använda numeriskt tangentbordet och öva på beräkningar. 
"Kalkylatorn" är ett program som är installerat på alla Windows-datorer och används för att 
utföra enkla eller till och med vetenskapliga beräkningar. 
 
Du hittar "Kalkylatorn" genom att klicka på Start-menyn och bläddra igenom dina tillgängliga 
program. 

 Som tidigare, tryck på "Start"-tangenten, som visar en alfabetisk katalog över tillgängliga 
program och mappar. 

 Bläddra ner till bokstaven "K", hitta "Kalkylatorn" och klicka på den. 
 Du kan antingen söka, enligt instruktionerna tidigare, men skriv "Kalkylator" den här 

gången. 
 

 

 
Figur 36:  Kalkylatorn på Start-menyn 
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Om du klickar på "Kalkylatorn" öppnas programmet som ser ut som följande bild. 
 
 

 
Figur 37:  Kalkylator 

 
a. Du kan använda tangenterna som har siffror högst upp på tangentbordet samt 

specialteckentangenter som har önskad symbol. Glöm inte att om du vill registrera ett 
tecken som finns på den övre delen av en tangent, så måste du trycka på Skift-tangenten 
samtidigt som tangenten med specialtecknet. 

b. Du kan också använda musen för att trycka på knapparna "på skärmen". 
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STEG 12: Lär dig grundläggande kortkommandon. 
Det finns många kortkommandon som underlättar arbetet. Som exempel, kan vi nämna 
kortkommandot som hjälper dig att ändra inmatningsspråk. 

 

 
Figur 38: tangentkombination för att ändra språk 

 
Om du vill ändra inmatningsspråket när du skriver håller du ned Alt-tangenten och trycker sedan 
på Shift- tangenten. På samma sätt som du kan ändra tillbaka språket. 

 
STEG 13: Starta förinstallerade program. 

 
Vanligtvis har datorer några förinstallerade program och verktyg. I Windows hittar du dem 
genom att klicka på Start-menyn. Du kan nu bläddra igenom dina program.  
Du kommer att få lära dig mer framöver hur du använder program och verktyg. 
Du har redan fått prova på att använda Anteckningar och Kalkylatorn. Gradvis kommer du att 
börja använda fler program. 
Windowsprogram kännetecknas av ett fält högst upp i fönstret som vanligtvis innehåller 
information om programmet. I det högra hörnet finns tre knappar som har olika funktioner. I 
följande figur kan du se dessa tre knappar. 

 

 
Figur 39: Tre kontrollknappar i program 

 
a. Knappen längst till vänster minimerar fönstret. Detta innebär att programfönstret 

"försvinner" från skärmen att men att programmet fortfarande är öppet. Du kan visa 
programfönstret igen genom att klicka på dess ikon i aktivitetsfältet. 
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Figur 40: Knappen för att minimera ett program 
 

b. Den andra knappen växlar till helskärmsläge för filen eller programmet. Ett fönster i ett 
"öppet" program kan visas på hela skärmen eller på bara en liten del av skärmen. Detta 
beror på om du bara vill använda ett program i taget eller använda flera program 
samtidigt. Figuren till höger nedan är den som gör att fönstret visas i helskärmsläge 
medan den till vänster är den som gör att den visas i en del av skärmen. 

 

      
Figur 41: Knappar för att växla mellan skärmlägen 

 
c. Slutligen knappen som ser ut som ett "X", med vilken du stänger programmet. Vanligtvis 

kommer du att bli tillfrågad om du vill spara det arbete som du har gjort.  
 

 
Figur 42: Knappen för att stänga program 

 
STEG 14: Installera program. 

Inte alla program som du behöver använda på datorn är redan installerade. Som användare kan 
du ofta behöva installera program på din dator. Vanligtvis kommer program med tydliga 
instruktioner om hur du installera. 

 
Figur 43: Microsoft Office 

 
I demonstrationssyfte tillhandahåller vi en länk  till detaljerade instruktioner för installation av 
Microsoft Office. 
 
Microsoft Office 365 är en tjänst som ger Windows-användare verktyg för att arbeta på en dator. 
Den innehåller program/appar som Excel och PowerPoint som hjälper dig att skapa dokument, 
kalkylblad och presentationer. Tänk på att många Windows-datorer redan har installerat Office. 
Vi råder dig att vänta tills du kommit en bit på väg i dina datakunskaper, innan du försöker 
installera ett program på det sätt som länken visar. Du kan alltid komma tillbaka senare till detta 
avsnitt för att följa proceduren. 
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1.2 Ansluta till (gå ut på) nätet 
 

Ansluta till Internet med Wi-Fi eller Ethernet 
 

 
Figur 44:  Internet 

 
Ansluta till Internet kan vara riktigt förvirrande för någon som inte är bekant med det. Men med tanke 
på hur viktigt Internet är nuförtiden, så är det ett måste att veta hur man går online och använda 
Internet på ett säkert sätt. 

 
I nästa kapitel får du lära dig om olika typer av internetuppkopplingar och hur du kan ansluta till dem. 
Du får lära dig hur du hittar webbplatser och söker på Internet. Du kommer också lära dig om 
antivirus, ett program som hjälper dig att surfa på Internet på ett säkert sätt. 

 
STEG 1: Konfigurera routern. 

Först måste du ställa in routern. Den här länken innehåller detaljerad information om hur du 
ställer in routern: 

 
STEG 2: Anslut till Internet. 

Du kan ansluta till Internet på två sätt, via Wi-Fi eller via Ethernet-kabel. Vi beskriver båda 
typerna av anslutning i följande punkter. Tänk på att vissa enheter, särskilt bärbara enheter, 
endast kan ansluta till Internet trådlöst. 
 
För information om hur du ansluter till Internet kan du denna länk. 

 
a. Ansluta med Ethernet 

För att ansluta till Internet via Ethernet måste du ansluta datorn och routern med en 
Ethernet-kabel som ser ut som den i följande bild. 
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Figur 45:  Ethernet-kabel 

 
Anslut den ena sidan änden av kabeln till routern och den andra änden till rätt uttag på 
datorn. 
 
Om du ansluter till Ethernet för första gången klickar du på följande länk som innehåller 
detaljerad information detta. 
 

 Om du använder en stationär dator så finns anslutningen oftast på baksidan. 
 De flesta bärbara datorer har däremot anslutningen på ena sidan av tangentbordet. 

Vissa bärbara datorer har inget inbyggt Ethernet-uttag, så du måste du skaffa en 
lämplig adapter, oftast med anslutning via en USB-till-Ethernet-adapter. Mer 
detaljerad information finns via denna länk. 

 
Om du märker att enheten inte kan ansluta till internet kan du behöva stänga av Wi-Fi för 
att Ethernet-anslutningen ska fungera. Du får lära dig hur du gör det i följande stycke. 
 
Om du fortfarande inte kan ansluta, kontrollerar du att kabeln inte är felaktig och att den är 
korrekt ansluten i båda ändar. 
 
Slutligen kan det finnas ett problem med routern, så starta om den och försök igen. 
 

 
b. Ansluta till Internet med Wi-Fi 

 
 Först och främst kontrollerar du att du enhetens Wi-Fi-anslutning påslagen. Det är 

möjligt att stänga av Wi-Fi, så se till att datorn har aktiverat den. I Windows 10-
datorerkan du göra det genom att klicka på knappen Aviseringar i det högra hörnet av 
aktivitetsfältet. 

 

 
Figur 46: Knappen meddelanden i aktivitetsfältet 

 
 Klicka sedan på knappen "Nätverk".  Du kan se knappen i följande bild. 
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Figur 47: Knappen Nätverk 

 
 Klicka på "Nätverks- och Internetinställningar" i fönstret som visas. 

 

 
Figur 48:  Nätverks- och Internetinställningar 

 
 På den nya sidan som öppnas klickar du på "Wi-Fi" på menyn till vänster. Där kan du slå 

på Wi-Fi. 
 

 
Figur 49:  WiFi-inställningar   

 
 Klicka sedan på knappen "Nätverk" som tidigare och välj ditt nätverk från den 

tillgängliga listan. De flesta nätverk har numera ett lösenord för att förhindra obehöriga 
personer att använda det. Om nätverket är skyddat skriver du in lösenordet (som du får 
via leverantören eller nätverkets ägare) för att ansluta. Den här  videon visar hur du 
ansluter till WiFi. 
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Figur 50:  WiFi-anslutning   

 
 

Vanligtvis ansluter de flesta enheter omedelbart till nätverket. Men om du är utom räckhåll 
eller anslutningen är för långsam, kanske enheten inte ansluter till Wi-Fi och du måste 
ansluta via en Ethernet-kabel. 
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Läs mer om antivirus 
 

STEG 1: Läs om vad ett antivirusprogram är. 
 

 
Figur 51:  Antivirus 

 
 

Ett antivirusprogram är ett program eller uppsättning av program som används för att skydda 
din dator mot skadlig programvara eller som det kallas skadlig kod. Termen malware hänvisar till 
alla typer av skadliga program som virus, maskar, trojaner, adware och mycket mer. Skadlig kod, 
som virus, kan programmeras för att orsaka skador på enheten, hindra dig från att komma åt 
data eller ta kontroll över datorn. 
 
Numera är det mycket viktigt att ha ett antivirusprogram eftersom datorer utan detta riskerar 
att bli "infekterade" inom några minuter efter anslutning till Internet. Ett antivirusprogram 
kommer att hålla din dator skyddad och förhindra skadlig kod från att skada den. 
 
Beroende på vilken typ av antivirus du använder kan funktionerna variera, men alla 
antivirusprogram utföra viktiga funktioner som att skanna filer eller mappar efter skadlig kod 
eller innehåll och tar bort den. Numera ger de flesta antivirusprogram dig information om din 
dators "hälsa", prestanda etc. 
 
För mer information kan du använda dig av modulen "Säkerhet". 

 
STEG 2: Lär dig mer om Windows Defender. 

Som Microsoft Windows-användare kan du använda det medföljande programmet Windows 
Defender, ett antivirusprogram som är  förinstallerat på alla Windows-datorer  nuförtiden. 
För mer information kan du använda dig av modulen "Säkerhet". 
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Använda en webbläsare   
   

STEG 1: Installera Google Chrome. 
 

 
Figur 52:  Webbläsaren Google Chrome 

 
För att ansluta till Internet behöver du en webbläsare. I den här lektionen används Google 
Chrome för demonstrationsändamål. 
 
Om Google Chrome inte är installerat i datorn följer du dessa instruktioner för att hämta och 
installera programmet! 
 
Efter installationen hittar du Google Chrome på Start-menyn. 

 
STEG 2: Besök en webbsida. 

a. Öppna Google Chrome genom att söka på Start-menyn och klicka på ikonen. 
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Figur 53:  Adressfältet för Google Chrome 
 

b. Gå sedan till adressfältet (rött område som anges i ovanstående figur) och skriv 
seniorsgodigital.eu för att komma till projektets webbplats. 

c. När du skrivit klart trycker du på Enter. 
d. Du kommer då till projektets hemsida. 

 

 
Figur 54:  Seniorer Go Digital Webbsida 

e. Du kan skriva vilken web-adress som helst du vill nå i adressfältet. 
 

STEG 3: Gör en Google-sökning. 
Om du inte vet den exakta adressen till den webbplats du vill besöka, eller om du bara vill söka 
efter information oavsett webbplats, kan du skriva ordet eller frasen du är intresserad av istället 
för att skriva adressen. 

 
Om du till exempel vill söka information om en produkt, kan du skriva produktens namn och 
trycka på Retur. Google söker på webben åt dig och visar sedan en lista över webbplatser som 
relaterar till frasen eller ordet du skrev. 

 
Följande tips hjälper dig att göra en sökning 

 
TIPS 1:  Börja med grunderna. 

Oavsett vad du letar efter, börja med en enkel sökning som "var är det närmaste 
sjukhuset?". Du kan alltid lägga till beskrivande ord senare om det behövs. 
Det kan vara en bra idé att lägga till en plats i din sökning. Till exempel "sjukhus i Aten". 
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TIPS 2:  Välj ord noggrant och var specifik. 
När du väljer frasen eller ordet som du ska skriva försöka hålla det enkelt och samtidigt 
specifikt. Till exempel, i stället för "vad är temperaturen i Aten" skriv "väderprognos för 
Aten". 

 
TIPS 3:  Oroa dig inte för småsaker. 

Versaler av ord och stavfel påverkar inte din sökning. Den senare påverkar endast i 
undantagsfall. 
 

Mer information om hur du använder en webbläsare finns i modulen Informations- och datahantering. 
 
1.3 Lär dig hur du använder kringutrustning 

 
Skrivare 
En skrivare är en enhet som du ansluter till datorn för att skriva ut filer som du har skapat, till exempel 
kalkylblad, bilder och dokument. De flesta skrivare kan också användas som kopiator och skanner. 

 
Bild 55:  Skrivare 

  
STEG 1: Anslut en skrivare till datorn. 

För att skriva ut dokument måste du först ansluta skrivaren till datorn. Olika skrivare har olika 
installationssteg, men några steg måste dock följas oavsett vilken skrivare du använder. 
 
I denna länk  hittar du detaljerad information. 

 
STEG 2: Skriv ut ett dokument. 

Tryck på skrivarens strömbrytare för att slå på den och anslut den till datorn via en USB-kabel. 
Kontrollera att datorn också är påslagen. Gå till filen eller bilden som du vill skriva ut, tryck på 
"Ctrl"-tangenten tillsammans med "P"-bokstavstangenten. 
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Beroende på vilken typ av dokument du försöker skriva ut, så kommer skärmen att se ut ungefär 
som på följande bild. Du kan välja den skrivare som du vill använda, välja antalet kopior och ställa 
in andra parametrar, till exempel skrivarens orientering, om utskriften ska vara dubbelsidig, etc. 
När du är klar trycker du på knappen "Skriv ut". 

  
Figur 56: Skriva ut dokument 

 
Scanner 
 
Förutom att skriva ut kan du också skanna ett dokument för att få det i digitalt format till datorn. 
 

 
 

Figur 57:  Skanner  
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STEG 1: Anslut en skanner till datorn. 

För att skanna dokument måste du först ansluta skannern till datorn. Olika skannrar har olika 
installationssteg, men några steg måste dock följas oavsett vilken skanner du använder 

 
I denna länk  hittar du detaljerad information: 

 
STEG 2: Skanna ett dokument. 

Först måste du se till att skannern är påslagen. Om du vill skanna ett dokument placerar du det 
på skannern med framsidan nedåt. 
 
Du hittar detaljerad information om hur du skannar dokument i den här länken. 

 
 
Externa lagringsenheter 
 
En extern enhet är vanligtvis en hårddisk (HDD) eller solid-state drive (SSD) som är ansluten till datorn 
via utsidan snarare än monterad på insidan. Det är som att ta enheten inuti datorn och koppla in den 
från utsidan. Externa enheter fungerar som interna diskar och används för att skapa mer 
lagringsutrymme. Dessutom är de bärbara och kan då användas för att överföra filer och data mellan 
enheter. 

 
Figur 58: Extern lagringsenhet 

 
Externa lagringsenheter ger mycket extra lagringsutrymme. Dessutom kan du ansluta den externa 
enheten till andra datorer och enkelt dela filer, även om filerna är riktigt stora. 

 
STEG 1: Anslut en extern hårddisk. 

För att kunna använda den externa enheten måste du först ansluta den till datorn. Processen är 
enkel. Hårddiskar levereras vanligtvis med en kabel som har USB-anslutningar i båda ändar. Det 
är bara att ansluta den ena änden till den externa enheten och den andra till en ledig USB-port 
på datorn. 

 



  

37 | S i d a  
 

På de flesta datorer tar det en stund innan innehållet på den externa enheten visas på skärmen. 
Mer information finns i den här länken. 

 
STEG 2: Använd en extern hårddisk. 

När hårddisken har anslutit till datorn kan du börja flytta filer till och från enheten. 
 

Den här videon  visar hur du ansluter och använder en extern hårddisk. 
 
Webbkameror   
 
En webbkamera är en videokamera som strömmar bild i realtid via en dator. När bilderna "fångas" av 
datorn kan videoströmmen sparas, visas eller skickas via Internet eller ett e-postmeddelande. 

 

 
 

Figur 59:  Webbkamera 
 
 Bärbara datorer har vanligtvis inbyggda webbkameror medan stationära datorer inte har det. 
 Externa kameror ansluter vanligtvis till datorn med en USB-kabel. 

 
STEG 1: Anslut och konfigurera webbkameran. 

För att kunna använda webbkameran måste du först ansluta den till datorn och göra nödvändiga 
inställningar. Processen är oftast lätt. De flesta webbkameror levereras med en USB-kabel. Anslut 
kabeln till en ledig USB-port på din dator. Vanligtvis installeras drivrutinen för webbkameran 
automatiskt och kameran är klar för användning inom några minuter.  
 
Anslutning och inställning beror på den vilken webbkamera som du kommer att använda. Den 
här videon och länken visar hur du ställer in kameran för första gången. 

 
STEG 2: Använd webbkameran. 

Den mest populära användningen för webbkameror är för videosamtal. Andra populära 
användningsområden är säkerhetsövervakning, videosändningar och för att spela in sociala 
videor. 
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Följande video  innehåller information om hur du använder en webbkamera. 

 
Högtalare/Hörlurar 

 

 
Figur 60: Högtalare 

 
Högtalare är enheter som du ansluter till en dator för att få ljud. De kan anslutas via en USB-port eller 
en 3,5mm uttagskontakt (vanligtvis den med ljusgrön färg). 
  

STEG 1: Anslut och använd högtalare. 
Följande videor ger en steg-för-steg-självstudie om hur du ansluter högtalare till en dator oavsett 
om den är stationär eller bärbar. Observera att bärbara datorer också har inbyggda högtalare. 
Video 1   Video 2 
 
När du har anslutit högtalarna installeras drivrutinen för enheten automatiskt och du kommer 
snart att kunna använda dem. I följande bild kan du se var du kan justera högtalarvolymen. 

 

 
Figur 61:  Ljudvolymsikon 

 
Genom att klicka på pilen i aktivitetsfältet och välja högtalarikonen från menyn som visas, 
kommer du att hitta ljudhanteraren och därigenom kommer åt ljudinställningarna. 

 

 
Figur 62:  Pilikon i aktivitetsfältet 
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Figur 63: Ikon för ljudinställningar 

 
Ett annat sätt att höra genom datorn är att använda hörlurar, vilka används för att höra direkt i 
öronen utan att sprida ljudet. 

 
Figur 64: Hörlurar 

 
 

STEG 1: Anslut och använd hörlurar. 
Hörlurar, precis som högtalare, ansluts till datorn via 3,5 mm kontakt eller en USB-port. Den här 
länken  ger steg-för-steg-instruktioner om hur du ansluter och använder hörlurar. 

 
1.4 Andra enheter 
 
Smartphones 

 

 
Figur 65:  Smartphone 

 
En smartphone är en mobiltelefon med mycket avancerade funktioner. En typisk smartphone har en 
högupplöst pekskärm, Wi-Fi-anslutning, surffunktioner och möjligheten att använda program.  De 
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flesta av dessa enheter körs på något av dessa populära mobila operativsystem: Android, Symbian, iOS, 
BlackBerry OS och Windows Mobile. 
 
 I den här länken  hittar du information om hur du använder en Android-telefon. 
 I denna länk  hittar du information om hur du använder en IPhone. 
 
 
Surfplattor 

 
Figur 66:  Surfplatta 

 
En surfplatta är en trådlös pekskärmsdator som är mindre än en stationär dator men större än en 
smartphone. Surfplattor har numera trådlöst Internet och många olika program, inklusive webbläsare 
och spel. 
Vanligtvis är de utformade som en elektronisk pekskärm. Men finns även det andra typer som 
exempelvis har inbyggda fysiska tangentbord. 
 
 I den här länken  hittar du information om hur du använder en Android-surfplatta. 
 I den här länken  hittar du information om hur du använder en iOS-surfplatta, som kallas ipad. 

 
 
 

2. LÖSA DATORRELATERADE PROBLEM 

2.1 Problemlösning för datorer 
 
Grundläggande problemlösningstips och tekniker 
 
 Felsökning 

Vet du vad du ska göra när du har ett problem med din dator? Först av allt, grips inte av panik. Det 
finns många grundläggande felsökningstekniker som du kan använda för att åtgärda problemen. I 
det här kapitlet gör vi igenom några enkla saker att prova när du felsöker. 

 
 Allmänna tips 
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Det finns många olika saker som kan orsaka att datorn inte fungerar korrekt. Oavsett vad som 
orsakar problemet, handlar felsökning om att prova och testa. I vissa fall måste du använda många 
olika sätt att ”ringa in” problemet och hitta en lösning. Vissa problem kan vara lättare att fixa än de 
verkar. Prova att använda följande tips som utgångspunkt. 

 
TIPS 1:  Skriv ner de steg du har följt. 
 

 
Figur 67: Skriv ner stegen 

 
När du har börjat felsöka kanske du vill skriva ned de steg du gjort. På så sätt vet du exakt vad du 
har gjort och kan undvika att upprepa tidigare misstag igen. Om du behöver be andra om hjälp, 
kommer det att bli lättare för dom om du kan berätta vilka åtgärder du vidtagit och vad du provat. 
 
TIPS 2:  Gör anteckningar om felmeddelanden. 
 

 
Figur 68: Gör anteckningar om felmeddelanden 

 
Om datorn ger dig ett felmeddelande, se till att skriva ner det.  Du kanske kan använda denna 
information för att ta reda på om andra haft samma problem. 
 
TIPS 3:  Kontrollera kablarna. 
 

 
Figur 69: Kontrollera kablarna 

 
Om du har problem med en datormaskinvara bör du kontrollera alla relaterade kablar och se till att 
de är korrekt anslutna. 

 
TIPS 4:  Starta om datorn. 



  

42 | S i d a  
 

 
Figur 70: Starta om datorn 

 
När allt annat misslyckas startar du om datorn. Detta kan lösa en hel del problem och strul du 
upplever. 

 
TIPS 5:  Använd elimineringsprocessen. 

 

Figur 71: Använd elimineringsprocessen 
 
Om du har problem med datorn kan du ta reda på vad som är fel genom att använda 
elimineringsprocessen. Först gör du en lista över de saker du tror kan orsaka problemet och sedan 
provar du en sak i taget för att eliminera de som inte orsakar problemet. På så sätt kan du identifiera 
källan till datorns problem, och det blir lättare att hitta en lösning. 
 
2.2 De vanligaste datorrelaterade problemen och föreslagna lösningar 

 
Enkla lösningar på vanliga datorrelaterade problem 
 
Oftast kan problem åtgärdas med hjälp av enkla felsökningstekniker, som att starta om  programmet  
eller applikationen. Det är viktigt att prova de enkla lösningarna först, innan du försöker något svårare 
eller mer avancerat. Om du fortfarande inte kan åtgärda problemet kan du prova andra 
felsökningstekniker eller be om hjälp. 

 
PROBLEM:  Strömbrytaren startar inte datorn. 

 

 
Figur 72:  Strömbrytaren startar inte datorn 

 
FÖRESLAGNA LÖSNINGAR: 

a. Om datorn inte startar börjar du med att kontrollera om nätsladden är ordentligt ansluten till 
datorn och eluttaget. 

b. Se till att eluttaget fungerar. För att kontrollera ditt uttag kan du ansluta någon annan enhet 
som du vet fungerar, exempelvis som att ladda din mobiltelefon. 



  

43 | S i d a  
 

c. Om du använder en bärbar dator kanske batteriet inte är laddat. Anslut nätadaptern till 
datorn försök sedan starta igen. 

 
PROBLEM:  Mus eller tangentbord fungerar inte. 

 

 
Figur 73: Tangentbord eller mus fungerar inte 

 
FÖRESLAGNA LÖSNINGAR: 

a. Om du använder en trådbunden mus eller ett tangentbord kontrollerar du att den är korrekt 
ansluten till datorn. 

b. Om musen eller tangentbordet du använder är trådlöst kontrollerar du att den är påslagen 
och fulladdad. 

c. Du bör också se till att enheten är korrekt installerad. 
 

PROBLEM:  Skärmen är tom. 
 

 
Figur 74: Tom skärm 

 
FÖRESLAGNA LÖSNINGAR: 

a. Om skärmen är tom medan datorn är påslagen innebär det att datorn kanske är i viloläge. 
Klicka på musen eller tryck på valfri knapp på tangentbordet för att väcka den. 

b. Kontrollera också att bildskärmen och datorn är korrekt anslutna och att båda är påslagna. 
 

PROBLEM:  Det finns inget ljud. 
 

 
Figur 75: Inget ljud  

 
FÖRESLAGNA LÖSNINGAR: 

a. Kontrollera volymnivån. Klicka på ljudknappen längst ned till höger på skärmen för att 
kontrollera att ljudet är aktiverat och att volymen är. 

b. Glöm inte heller att kontrollera kablarna för att se att högtalarna är anslutna till rätt port och 
är påslagna. 

c. Anslut hörlurarna för att ta reda på om du kan höra igenom dem. 
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PROBLEM:  Ett program går långsamt. 
 

 
Figur 76: Programmet går långsamt 

 
FÖRESLAGNA LÖSNINGAR: 

a. Försök först att stänga och öppna programmet igen. 
b. Du kan också försöka uppdatera programmet genom att klicka på Hjälp-menyn och leta efter 

alternativet "Sök efter uppdateringar". 
 

PROBLEM: Ett program slutar svara. 
 

 
Figur 77: Programmet slutar svara (Aktivitetshanteraren) 

 
FÖRESLAGEN LÖSNING: 

Ibland kan ett program eller applikation "hänga sig", eller "frysa". Om detta händer kan du inte 
stänga programfönstret eller klicka på några knappar i programmet. 
Åtgärda detta genom att avsluta programmet genom att trycka på Ctrl + Alt + Delete-knapparna 
samtidigt på tangentbordet för att öppna Aktivitetshanteraren. Där kan du välja programmet 
som inte svarar och klicka på "Avsluta aktivitet" för att stänga den. 
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PROBLEM: Alla program och program körs långsamt. 
 

 
Figur 78: Alla program och program körs långsamt 

 
FÖRESLAGNA LÖSNINGAR: 

a. Du kan prova att köra en virusskanner. Det kan finnas ett skadligt program som körs i 
bakgrunden och därmed bromsar systemet. 

b. Dessutom kan utrymmet på din enhet vara begränsat. Du kan då behöva ta bort några filer 
eller program som inte behövs. 

 
PROBLEM: Datorn slutar svara. 

 

 
Figur 79: Datorn slutar svara (strömbrytare) 

 
FÖRESLAGEN LÖSNING: 

Ibland kan din dator helt sluta vara svara, eller "frysa".  Om detta händer kan du inte klicka 
någonstans på skärmen, öppna eller stänga program eller stänga av den genom de vanliga 
alternativen. 

a. Om du vill stänga av datorn håller du ned strömbrytaren. Strömbrytaren är den stora 
knappen som vanligtvis finns på framsidan eller ovansidan på datorn, vanligtvis indikeras 
denna av strömbrytarsymbolen. Tryck och håll ned strömbrytaren i ca 5 sekunder för att 
tvinga datorn att stänga av. 

b. Om datorn fortfarande inte stängs av kopplar du bort strömkabeln från eluttaget. 
c. Om du använder en bärbar dator kan du prova att ta bort batteriet för att tvinga datorn att 

stänga av. Observera: 
 

Lösningen att koppla ur datorn för att tvinga fram en avstängning bör undvikas och endast provas 
som en sista utväg efter alla andra förslag ovan misslyckas. 
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