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HUR VI ARBETAR MED VÅR DATOR





VAD ÄR EN DATOR



Datorns arbete styrs av ett särskilt program – operativsystem

• WINDOWS (för de flesta PC’s)
• IOS (för Iphone och IPAD)
• Android (för de flesta andra mobiltelefoner och surfplattor)
• LINUX m fl (för servers och PC)



Vi utnyttjar användarprogram
för vårt arbete med datorn

Mailprogram för mail 
Word eller liknande för att skriva 

text
T ex Power point för att göra 

presentationer
Webbläsare för besöka 

webbplatser (t ex min bank)



Programmering – olika nivåer

användargränssnitt - vårt sätt att använda programmet

mikroprogram – styr processorn, tolkar maskininstruktioner

maskininstruktioner – tolkas av processorn, mycket krångligt

olika typer av programmeringsspråk – översätts av särskilda

program till maskininstruktioner





Lite mer terminologi

• Site (eller webbplats) – plats där de data eller de 
tjänster du söker finns

•Hemsidor (webbplatser) lagras på servers tillgängliga 
via Internet (WWW)

• T ex https://danderyd.seniornet.se/
https://www.skatteverket.se/

https://danderyd.seniornet.se/
https://www.skatteverket.se/


JA JA - men hur får jag den att göra något!?
• Genom att starta det program/den app som gör det du är ute efter!
• Hur vet jag det och hur startar jag program?
• På bildskärmen har du paneler/ikoner som du kan klicka på

FÖR WINDOWS

• Vänsterklick: starta/gör ditt jobb

• Högerklick: jag vill veta mer om denna app





FÖR LITEN TEXT - SVÅR ATT LÄSA

• Tryck ner tangenten CTRL och använd scrollhjulet på musen

• eller CTRL och + (ctrl – för att minska)

• på en del sidor (alla MS Officeprodukter) finns längst ned till vänster 
denna skala





LÄR KÄNNA DIN DATOR

• Windows 10 och IPAD/Iphone– använd appen Tips

• För Android (Samsung mfl) finns appen Android Center

• Alla – prova vad de olika ikonerna/panelerna gör, oftast 
startar de ett program (app) som också kan ha en hjälptext –
ibland som egen symbol att klicka på

• Gå till inställningar (gäller alla plattformar) och läs (lite i 
taget)

• Var nyfiken – det är ytterst få saker som förstör apparaten 
(men var försiktig med att klicka på länkar) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidcentral.app&hl=sv






INTERNET





VÄLDIGA SERVERPARKER



WEBBLÄSARE: program som hanterar Internet 

• Internet explorer – i W10 ersatt med Edge

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Safari

Dessa gör i princip samma sak – kontaktar via Internet den server där 
det du begärt finns, hämtar det och visar upp det snyggt och prydligt

Du begär det du vill åt med en sk URL http://www.skatteverket.se eller 
med hjälp av en sökmotor – Google, Bing eller annan

http://www.skatteverket.se/






Det var tråkigt!!
Då tar vi det från början igen



I hate this damned machine,

I wish they would sell it.

It never does what I want to,

only what I tell it.


