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Rensa skrivbordets ikoner: mappar, filer, genvägar. 

Ta bort onödiga genvägar (ikoner med pil). Onödiga = de du aldrig använder. Högerklicka meny 

kommer fram. Gå till ”Ta bort”, vänsterklicka på det. 

*Gör praktisk genväg till ”Hämtade filer”:  

Klicka på Startknappen – klicka på datorns namn högst upp i startmenyn - högerklicka på mappen 

”Hämtade filer”, vänsterklicka på ”Skicka till” och ”Skrivbord (skapa genväg)”. 

*Allt man laddar ner från nätet, även bilagor i e-posten, hamnar i ”Hämtade filer”.  

Ordna snyggt på skrivbordet: Högerklicka på skrivbordet. Du får fram en meny där du kan 

bestämma om och hur ikoner och gadgetar ska visas, ordna ikoner efter rutnät och i bokstavsordning.  

Förverkliga ditt val genom att vänsterklicka på det. 

Öppna ny mapp, nytt dokument eller annat nytt: Högerklicka på skrivbordet – välj ”Nytt” – 

högerklicka på det du vill ha.  

Anpassa mus: Högerklicka på skrivbordet – välj anpassa - välj i vänsterpanelen ”Ändra muspekare”. 

Under dess flik pekare kan du byta till en pekare som syns bättre; 

Under flik pekalternativ kan du bocka för ”Flytta muspekaren till standardknappen i dialogrutorna” 

och ”Visa var pekaren är när jag trycker ner CTRL-knappen”. 

 
Anpassa pekplatta: Under fliken maskinvara kan man ibland inaktivera pekplattan. Ev. kan man 

också ställa in så att den inaktiveras när man använderen USB-mus. 

Om man inte hittar pekplattan under maskinvara brukar det i stället finnas tangenter på tangentbordet. 

Ibland måste man samtidigt trycka ner ”Fn-tangenten”. 

Ställa in teckenstorlek: Högerklicka på skrivbordet – välj anpassa - välj i vänsterpanelen 

”Bildskärm”. 

Hjälpmedel.  Högerklicka på skrivbordet – välj anpassa - välj i vänsterpanelen ”Hjälpmedelscenter”. 

Här kan man aktivera förstoringsglas, tal, m.m. och finjustera kontraster. 

Bättre ljusstyrka: Leta på tangentbordet efter tangenter med en sol på. Ibland ska de kombineras med 

”Fn-tangenten”. Man kan också i Kontrollpanelen under ”Energialternativ” ändra till Hög prestanda 

om man alltid har datorn med ansluten till elnätet. 

Tips 

Välj en skrivbordsbakgrund som är lugn.  

I Kontrollpanelen under Mapphanteraren – Visning – se till att ”dölj filnamnstillägg för kända filer” är 

förbockat. 

Du kan lägga två fönster sida vid sida genom att dra dem åt höger resp. vänster på skärmen. Dra dem 

med muspilen i namnlisten så långt åt sidan du kan. Kallas att docka fönster. 
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