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Förslag till anpassning av datorn till dina egna behov 

 

Ny dator 

Börja med att kolla brandvägg och antivirusprogram. Om det finns installerat så använd det så länge. När det 

går ut – installera ett gratisprogram. 

Om du inte fått med installationsskiva - gör en reparationsskiva. Datorn brukar påminna och vägleda. 

Kolla att Papperskorgen är inställd på att spara det du slänger. 

Webbläsare 

Du får frågan vilken webbläsare du vill ha som standardwebbläsare. Bara att klicka på det du väljer och följa 

installationsanvisningarna. Jag väljer Chrome. 

Anpassa Chrome (via symbolen med tre streck över varandra längst till höger) 

Välja startsida. När jag går ut på nätet vill jag ha e-posten, Twitter och Facebook som startsida. Du vill 

kanske ha andra sidor, men tillvägagångssättet är detsamma. 

 - Öppna Chrome. Logga in på e-posten, spara lösenordet. 

 - Öppna en ny flik, logga in på Twitter, spara lösenordet.  

 - Öppna en ny flik, logga in på Facebook, spara lösenordet. 

Stäng inte sidorna utan gå in på symbolen tre streck över varandra till höger om adressraden.  

Gå till ”Inställningar” - ”Vid start” - ”Öppna en särskild sida eller en grupp med sidor”.  

Klicka på ”Grupp med sidor” och, i rutan som kommer upp, på OK.  

I fortsättningen kommer dessa tre sidor upp då du loggar in. 

Under  ”Inställningar” väljer man också sökmotor, under ”Sökning”. 

En nedåtpil öppnar en lista där man kan välja och jag väljer Google. Under ”Hantera sökmotorer” - markera 

den sökmotor du vill ha, välj den som standard och OK-a. 

I de andra webbläsarna kan man välja startsidor och sökmotorer på liknande sätt. 

 

Spara en internetadress som bokmärke (=favorit) i bokmärkesfältet genom att dra ”https” ner till det. Om 

bokmärkesfältet är dolt öppnar du det genom att gå in på de tre strecken och välja ”Bokmärken”, ”Visa 

bokmärksfältet”. Och så OK. 

Man kan dra en adress ut på skrivbordet, då blir den en länk.  

Man kan dra en flik ut på skrivbordet. 

 

Anpassa skrivbordet så det blir lättarbetat och snyggt 

De flesta byter datorns skrivbordsbakgrund till en egen. Jag vill ha ljus färg och lugnt mönster där ikonerna 

syns bra. Så här gör man:  

Högerklicka mitt på skrivbordet, vänsterklicka på ”Anpassa” längst ner i menyn som kommer upp. 

I den nya rutan som kommer upp - dubbelklicka på ”Skrivbordets bakgrund” längst ner, bläddra till mappen 

med det foto du vill ha, klicka på ”Öppna” och markera det valda fotot. Spara. 
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Välj vilka genvägar du vill ha.  

På skrivbordet finns ikoner du inte använder, till Adobe Reader, till brännarprogram, till datortillverkarens 

säljsidor m.m. De är genvägar, det syns på pilen på dem. Däremot saknar du genvägar till sånt som du 

verkligen använder ofta: dina foton, dina dokument, dina telefonlistor och Hämtade filer t ex. 

Högerklicka på genvägar du inte använder och på ”Ta bort”. Det påverkar inte programmet de tillhör.   

Gör genvägar till det du använder mest: högerklicka på den mapp du vill ha en genväg till och välj ”Skicka till 

Skrivbord (skapa genväg)”.  

Även ”Dator” och ”Kontrollpanelen” är det praktiskt att komma åt lätt. Högerklicka och välj ”Visa på 

skrivbord”. 

Med den här metoden läggs genvägarna på skrivbordet.  Man kan också fästa dem på Aktivitetsfältet längst 

ner genom att dra dem dit. 

Om man vill kan man byta ikon på genvägar. Högerklicka på genvägen, välj ”Egenskaper” och ”Byt ikon”. 

Markera en lämplig ikon och OK-a. 

I Startmenyn finns trevliga småprogram att lägga på skrivbordet: Fästisar och Skrivbordsgadgetar t ex klocka, 

väder, almanacka.  

Mus. 

Gå in på ”Mus” i kontrollpanelen.  

Fliken ”Knappar” - Ställ gärna in hastigheten för dubbelklick litet långsammare (dragreglage).  

Fliken ”Pekare” - ”Schema” välj t ex Windows Aero (stor)och klicka i rutan vid ”Aktivera pekarskugga” så 

syns muspilen bättre. 

Fliken ”Pekalternativ”- här kan man också ställa in lägre hastighet för dubbelklickningen. 

Klicka i ”Förbättra pekarens precision”. 

Klicka i ”Flytta muspekaren till standardknappen” och 

”Visa var pekaren är när jag trycker ned CTRL-tangenten”. 

Pekplatta 

På en del bärbara finns under ”Mus” också en flik där man kan inaktivera pekplattan när en USB-mus är 

ansluten, en praktisk funktion. 

Annars kan pekplattan aktiveras och inaktiveras på annat sätt t ex från tangentbordet med tangenten Fn 

tillsammans med t ex tangenterna F7 eller F9. Varierar tyvärr från dator till dator, sök metod i nätforum. 

Förenklingar 

Förstora texten på skrivbordet: Högerklicka på skrivbordet, ”Anpassa”, klicka på ”Bildskärm” i panelen t v. 

Pröva dig fram. 

Visa filändelser. Ger namn med filändelse under alla filer. Öppna Kontrollpanelen - ”Mappalternativ”. Under 

fliken ”Visning” klicka bort bocken i ”Dölj filnamnet för kända filtyper”. OK-a.  

En praktisk funktion i Windows 7 och 8 är att man kan docka fönster åt sidorna så att de täcker halva 

skrivbordet. 

Om du fastnar eller har frågor eller goda idéer, hör av dig till mig! 
Birgitta Jonsson, 654 39 45 

frujonsson@gmail.com 

 

 


