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Grunderna i Windows.
För att datorn ska kunna fungera krävs ett operativsystem. Det är en samling program som
ser till att datorns delar fungerar tillsammans. När datorn startas startar också
operativsystemet. Några exempel på operativsystem är Windows 98, Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10.

Logga in
På en arbetsplats måste du förmodligen logga in. Inloggningen ger dig bl.a. tillgång till
gemensamma lagringsenheter i nätverket. På företag görs också regelbundet backup på det
material som skapas och sparas. Hemma kan du själv spara en kopia av dina filer på ett USB
minne eller skiva som backup. På den privata datorn hemma sparas allt material på den
lokala hårddisken eller i molnet. Molnet är ofta en nätlagringstjänst det vill säga en datahall.
Genom att spara dina filer i molnet så kan du komma åt filerna från alla dina enheter som är
kopplade till tjänsten.

Pekskärm
Många av oss använder mus och tangentbord när vi arbetar vid datorn. Men nu finns det
även datorer med pekskärm. På en pekskärm använder du fingrarna. Windows 8 är anpassat
för pekskärm men fungerar även bra med mus och tangentbord.

Miljön i Windows 8
Det är Startskärmen som normalt visas när du startar din dator. Windows 8 är ett grafiskt
operativsystem där du använder bilder och ikoner för att hantera datorn.

Startskärmen
På startskärmen finns ett antal paneler(appar) som är kopplade till olika webbplatser,
mappar, program m.m. Startskärmen kan se olika ut på olika datorer.
Det är startskärmen som är utgångspunkten för ditt arbete i Windows 8. För att öppna en
app klickar du bara på dess panel på startskärmen.
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Du kan själv fästa så många paneler (appar) på startskärmen som du vill. När inte alla
paneler kan visas samtidigt på skärmen visas en rullningslist längst ner på skärmen. Med
hjälp av rullningslisten kan du bläddra genom panelerna på startskärmen. Använd
muspekaren eller två fingrar om du har en pekplatta.
Panelerna på Startskärmen uppdateras i realtid när du är ansluten till internet.
Zooma
Längst ner till höger på startskärmen finns knappen zooma. Du kan även använda
tangentbordskommandon för att zooma ut eller zooma in.
<Ctrl> + <+>
Zooma ut
<Ctrl> + <->
Zomma in

Har du en pekskärm använder du två fingrar. Dra ihop fingrarna för att zooma ut och dra isär
fingrarna för att zooma in.

Snabbknappar
Det finns Snabbknappar som hjälper dig att snabbt komma åt vanliga kommandon som du
använder när du arbetar i Windows 8. Snabbknapparna visas när du flyttar muspekaren till
det övre högra hörnet och drar nedåt eller det nedre högra hörnet och drar uppåt.
För att dölja snabbknapparna igen pekar du med musen utanför snabbknapparna på
skärmen.
Du kan även visa snabbknapparna med hjälp av tangentbordkommandot <Windows> + <C>.
Vill du dölja snabbknapparna igen trycker du tangentbordkommandot igen eller klickar på
startskärmen.
Snabbknappar
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När de fem snabbknapparna visas ser du även datum och tid samt batteri och
nätverksanslutning. Nedan följer en kort genomgång av snabbknapparna.
Sök
Sök är ett sökverktyg där du skriver ditt sökord och söker bland dina appar, mappar
eller på webben. Arbetar du i en app och väljer knappen sök är det i just den appen du söker.
Tryck på tangenten <Windows> för att återgå till Startskärmen.
Sök på t.ex. Startskärmen.

(Sök efter Nyheter
egen sökknapp)

Dela
Med snabbknappen Dela kan du smidigt skicka länkar, bilder med mera. Du behöver inte
lämna appen du använder.
Markera t.ex. en bild du vill dela. Klicka på snabbknappen dela. Följande alternativ visas.
(För att kunna skicka bilden med E-post måste du oftast ha ett Microsoftkonto)

Start
När du klickar på snabbknappen Start kommer du till startskärmen. Befinner du dig redan på
startskärmen kommer du tillbaka till den app du senast arbetade med.
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Enheter
Har du tillgång till skrivare kan du
använda snabbknapp Enheter för
att skicka filer till skrivaren.

Inställningar
Med hjälp av knappen Inställningar kan du snabbt ändra
volym eller stänga av din dator. Inställningarna du kan
göra är kopplade till den app du arbetar i.
Är du på skrivbordet och klickar på snabbknappen inställningar
kan du t.ex. snabbt öppna kontrollpanelen.

Övning 1
1.

Prova de fem snabbknapparna.
Klicka på snabbknappen Sök.
Börja skriva Windows i sökrutan. Vad händer?

2.

Klicka på snabbknappen Inställningar.
Klicka på Avsluta. Vilka alternativ visas?

3.

Klicka på Hjälp. Här kan du få hjälp med dina frågor.

Appar
När du vill öppna en app klickar du på den. Vanligtvis visas den i helskärmsläge. Vissa appar
är skrivbordsappar som t.ex. Word som öppnas på skrivbordet i ett programfönster.
För att visa kommandon till en app högerklickar du någonstans i appen. Alla appar har inte
appkommandon.
Högerklickar du på en app på startskärmen visas en snabbmeny och appen markeras med en
bock i övre höger hörn. Avmarkera appen genom att klicka ute på startskärmen.
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Alla öppna appar visas som miniatyrer uppe i vänster hörn när du flyttar muspekaren dit.
Du kan växla mellan de olika öppna apparna genom att klicka på miniatyrerna.
Drar du med muspekaren nedåt i vänster hörn när miniatyrer av öppna appar visas öppnas
en lista med öppna appar.

Stänga appar
I Windows 8 kan du stänga appar på olika sätt. När du vill stänga den app som du arbetat i
flyttar du muspekaren till skärmens överkant. En list med en stängknapp i höger hörn blir
synlig.

Visar du miniatyrer av öppna appar i skärmens vänsterkant kan du högerklicka på den app du
vill stänga. Välj Stäng i snabbmenyn.

(Windows 8)

(Windows 8.1)

Startskärmen eller knappen start visas längst ner i listan om du är i en app. Du kan se flera
öppna appar samtidigt genom att välja Fäst till vänster eller Fäst till höger i snabbmenyn.
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Installera appar
Du kan installera appar på olika sätt. Det kan vara från en skiva, via internet eller från
Windows Store. För att installera en app från Windows Store klickar du på appen Store på
startskärmen. Det finns många olika appar att välja på. Det finns appar som är betalappar
och andra appar som är gratis. Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna installera en
app från Windows Store.

När du hittar en app som du vill ha, klickar du på appen och sedan på Köp om det är en
betalapp eller Installera om det är en gratisapp. Installationen av appen startas direkt och
när den är klar visas ett meddelande om detta.
Visas inte appen som en panel på startskärmen kan du själv lägga till den. Klicka på visa alla
appar.

(Windows 8)

(Windows 8.1)
Högerklicka på appen och välj kommando Fäst på start.
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Skrivbordet
På startskärmen finns skrivbordet som en egen panel. Klickar du på den visas skrivbordet.
Du kan också visa skrivbordet genom tangentbordkommandot <Windows> + <D>.
Skrivbordet fungerar på nästan samma sätt som i tidigare Windows versioner dock utan
startknappen. Skrivbordsappar öppnas på skrivbordet i fönster. När du arbetar med filer och
mappar gör du detta också i fönster.

Du kan anpassa skrivbordet efter din egen smak. Om du vill ändra skrivbordet så kan du
öppna snabbknappen Inställningar och välja Anpassning eller så högerklickar du på
skrivbordet och väljer Anpassa i snabbmenyn.
OBS! Högerklickar du på skrivbordet så öppnas alltid en snabbmeny. Snabbmenyn är knuten
till vad du högerklickar på. Detta är användbart när du arbetar i olika program eller vill skapa
mappar eller byta namn på filer.
Skrivbords bakgrund

För att ändra skrivbordets bakgrund klickar du på Skrivbordets bakgrund.
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Du kan välja skrivbordsbakgrund från bilderna i listan. Du kan även välja en egen bild som
skrivbordsbakgrund. Då klickar du på knappen Bläddra… och vidare till den mapp där du
sparat dina bilder.

Färg
Du kan själv välja färg på fönster och aktivitetsfältet.

Skärmsläckare
Skärmsläckare är en funktion som träder in när datorn har stått oanvänd en viss tid. Som
standard är det ingen skärmsläckare vald. Klicka på Skärmsläckare.

Välj en skärmsläckare i listan. Klickar du på knappen Exempel så ser du hur skärmsläckaren
blir. Ställ in önskad tid och klicka på Ok för att bekräfta dina inställningar.
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Ikoner
På skrivbordet finns det ikoner. Ikoner är bilder eller symboler som leder till program eller
platser i datorn. Vanliga ikoner är Papperskorgen, Dator och Användare. Man kan själv skapa
genvägar på skrivbordet. Man ser att en ikon är en genväg då det finns en liten pil i hörnet
på ikonen.
Det finns några standardikoner som heter Skrivbordsikoner som du kan välja att visa på
skrivbordet. Dessa är genvägar.
Du lägger till Skrivbordsikoner (genvägar) på skrivbordet genom att högerklicka på
skrivbordet och välja Anpassa i listan. Du kan även använda Snabbknappen Inställningar och
välja Anpassning. Klicka på Ändra ikoner på skrivbordet.

Fönstret Inställningar för skrivbordsikoner öppnas.
Du bockar för de skrivbordsikoner du vill ha.
Ikonen Användarens filer ger dig en genväg till
alla dina mappar och filer. Här skapar du enkelt
nya mappar för att hålla ordning på dina filer.
Tänk på att ge mappar och filer passande namn.
Papperskorgen brukar finnas på skrivbordet på nya
datorer. Finns den inte så bocka för den. Det är i
papperskorgen som dina borttagna filer, från din
hårddisk, hamnar. Tar du bort en fil från t.ex. ett
USB-minne återfinns INTE filen i papperskorgen.
Med hjälp av ikonen Dator får du snabbt en överblick av hårddisk och övriga enheter.

Övning 2
1.

Ändra skrivbordets bakgrund.

2.

Lägg till Skrivbordsikoner på skrivbordet.
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Aktivitetsfältet
Längst ner på skrivbordet finns aktivitetsfältet. Till vänster i aktivitetsfältet kan finnas
programknappar, Utforskaren och stängknapp. Du lägger enkelt till programknappar i
aktivitetsfältet. Du ser också i aktivitetsfältet vilka program som är öppna.
Till höger finns meddelandefältet där du ser klockan tillsammans med ikoner för ljud
inställningar och antivirusprogram. Innan meddelandefältet har du språkfältet.
För att se dolda ikoner i meddelandefältet klickar du på den lilla pilen.
((Aktivitetsfältet på skrivbordet med Windows 8)
(Aktivitetsfältet på skrivbordet med Windows 8.1)

I Windows 8.1 finns en knapp för att snabbt växla mellan skrivbord och starskärm.
Vill du lägga till en programknapp i aktivitetsfältet så växla till Startskärmen. Högerklicka på
programmets app och välj Fäst i Aktivitetsfältet i snabbmenyn.
Du tar bort programknappar från aktivitetsfältet genom att högerklicka på programknappen
du vill ta bort och välj Ta bort det här programmet från Aktivitetsfältet i snabbmenyn.

I snabbmenyn ser du också de senast använda filerna. Detta är ett snabbt sätt att öppna
nyligen använda filer för att arbeta vidare med dem.
Vill du ändra ordningen på knapparna i aktivitetsfältet gör du det genom att klicka på
programknappen du vill flytta, håll ner vänster musknapp och dra knappen till önskat läge.

Övning 3
1.

Hur gör du för att se dolda ikoner i meddelandefältet?

2.

Vilka ikoner är dolda i meddelande fältet på din dator?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

10

