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Utrustning 
 

• Bärbar (laptop) dator  → Bordsdator 
o Trådlös mus, USB port 

• Internet-anslutning 
o Fiber-modem 
o Mobil anslutning (SIM-kort) 

• Lokalt nätverk 
o Bordsdatorn ansluts ofta med kabel till modemet 
o Bärbara datorn ansluts ofta till ett trådlöst lokalt nätverk (WiFi, WLAN) 

 

Trådlöst lokalt nätverk (WiFi) 
 

• För att ansluta krävs  
o namnet på nätverket 
o nätverksäkerhetsnyckeln  

• Om anslut automatiskt är ikryssat kommer systemet ihåg säkerhetsnyckeln till nästa gång 
 

Skrivbord 
 

 
 

1. Aktivitetsfält 
2. Start-knappen (Windows flaggan) 
3. Program på aktivitetsfältet 
4. Meddelandefältet 
5. Aktivitetscenter 
6. Ikoner på skrivbordet (program, dokument, genvägar) 

 



2(4) 
 

 
mb 

Start-menyn 
 

1. Start-knappen 
2. Stänga av datorn, ”strömknappen” 
3. Genvägar, kugghjul → Inställningar 
4. Användare 
5. Program-menyn 
6. Paneler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tangentbordet – instruktion 

 

 
 
När du ska ha en stor bokstav håller du ned Skifttangenten samtidigt 
som du trycker på den bokstav du vill skriva. Skifttangenten finns 
både på vänster och höger sida av tangentbordet.  
När du ska skriva något av de tecken som är markerade på den övre delen av tangenterna använder du 
Skifttangenten.  
När du ska skriva något av de tecken som är placerade till höger på tangenterna håller du 
ner AltGr-tangenten. Den ligger till höger om mellanslagstangenten.  
 
Använd tangenten CapsLock när du ska skriva flera STORA bokstäver i följd. OBS! Du 
måste komma ihåg att trycka på den en gång till för att stänga av funktionen. Se lampan 
ovanför siffrorna till höger på tangentbordet.  
Sudda text till vänster om markören med tangenten Backspace (bakåt-
tangenten).  
 
Sudda text till höger om markören med Delete-tangenten.  
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Stäng av datorn 
 
 

1. Klicka på Start-knappen 
2. Klicka på Av/På knappen ”Strömknappen” 
3. Klicka på Stäng av-alternativet i menyn 

 
 

På Inställningar > Energialternativ > Fler energiinställningar kan du definiera vad händer 
tex när du trycker på datorns strömknapp. 
 
Strömsparläge behåller sessionen i minnet. Du kan snabbt fortsätta arbetet där du slutade. Datorn stängs inte helt 
och hållet av, men förbrukar väldigt lite ström. 
 

Start-menyn 
 
Alla installerade appar (program) finns i Start-menyn. Starta följande program  

- Kalkylatorn 
- WordPad (finns under Tillbehör I Windows) 
- Foton 

 
Prova också 
Du vet att programmet Anteckningar finns på datorn men du hittar 
inte den. Hitta programmet på följande sätt 
 

1. Klicka på förstoringsglaset på aktivitetsfältet 
2. Skriv anteckningar i sökfältet 

 
 
 
Ta bort onödiga paneler från Start-menyn 
 
Apparna (programmen) finns i Start-menyn i alfabetisk ordning. Apparna kan också visas som paneler i Start-
menyn  

1. Klicka med högra mustangent på panelen 
2. Klicka på Ta bort från start i menyn  

 
Appen avinstalleras inte – den finns fortfarande kvar i Start-menyn, 
 
Avinstallera tar bort programmet från datorn och de måste installeras 
på nytt om man vill använda den. 
 
Följande paneler kan tas bort från Start 
 

• Candy Crush  

• X-Box 

• Groove music 

• Windows kartor 

• Väder 
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Vem är jag – konton på Windows 10 datorn 
Windows 10 är utformats för att användas med ett Microsoft-konto, vilket ger dig tillgång till många praktiska 
funktioner som bland annat Microsofts e-post. Det går även att logga in med ett lokalt konto som bara fungera på 
aktuell dator (Eva Ansell, Grundläggande IT för seniorer, Windows 10) 
 
Visa kontoinformation på datorn 
 
Välj Inställningar > Konton 
 
 

 


