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Grundkurs i datorteknik – för Windows 10. Våren 2016.  

1. 25 Januari. Grunderna och mailprogram. 

Presentation av Windows 10. Datorns funktioner, mus, tangentbord, 
skärm mm. Du får hjälp att skapa ett eget gmail-konto som är enkelt att 
använda. Vidarebefordring av mail från andra mailkonton till Ditt nya 
gmail-konto. Demonstration av detta.  

2. 1 Februari. Grunderna fortsättning.   Repe-

tition och fortsättning på lektion 1. Hämta och avinstallera appar samt 
ställa in dem. Nyttiga appar t ex SVT-nyheter, SMHI, Google Maps, över-
sättning mellan språk, Eniro mm. Hur gör man olika inställningar av t ex 
uppdateringar, energiinställningar, nätverk mm.  

3. 8 Februari. Surfa på Internet. Hur göra sökningar 

för att få användbara resultat? Favoriter. Lösenordstips. Skapa en ikon på 
skrivbordet. Hur handlar man på Internet från olika företag? Dator eller 
surfplatta? Är det enklare med en surfplatta?  

4. 15 Februari. E-legitimation. Vi tar hem appen för 

Mobil E-legitimation och går in på banken och kopplar den till eget bank-
konto. Demonstration att gå in på Skatteverket, Min Myndighetspost, 
banken mm. Skapa ett Swish-konto för enkel överföring av småbelopp 
via mobiltelefonnumret.  

5. 22 Februari. Vårdguiden – beställa tid hos läkaren. 

Förnya recept. Beställa läkemedel från webbapotek. Vi använder nu e-
legitimationen. Demonstrera FASS på nätet.  

6. 8 Mars. Utforskaren med sina mappar. 

Skapa, döpa och döpa om mappar. Lägga filer i mappar. Flytta och kopi-
era filer mellan mappar.  

7. 15 Mars. Importera bilder från kamera och mobilte-

lefon och lägga dem i lämplig mapp. Bearbeta bilder med appen Foton. 
Hinta om att använda andra bildbehandlingsprogram t ex Adobe Photos-
hop och ACD-See. Båda dessa kostar pengar.  
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8. 22 Mars. Virusskydd och backup. Vad finns det 

för hot i form av virus, trojaner, maskar mm? Vi tittar på antiviruspro-
gram: Defender, AVG, Norton, Avast mm. Malwarebytes programvara för 
att leta efter trojaner, maskar mm. Ccleaner städprogram för att ta bort 
skräpfiler. Demonstration av backup-programmet SyncToy.  

9. 29 Mars. Ordbehandling. Det förhärskande ordbe-

handlingsprogrammet är Microsofts Word. Men vi installerar också gra-
tisprogrammet LibreOffice och visar hur det fungerar. LibreOffice funge-
rar i stort sett som Word.  

10. 5 April. Avslutning – repetition. Frågestund och 

genomgång av sådant vi haft svårt att förstå.  
 
 
 
Handledare: Lars-Anders Westlin, vikarie: Bengt Wolff  
Hjälphandledare under lektionerna: Sidsel Nybö  
Max antal deltagare: 13 st.  
Lokal: C3L, bredvid Tyresö Gymnasium.  
 
Anmälan sker till Lars-Anders Westlin, lars-anders.westlin@telia.com,  
tel: 070-512 82 52.  
Du måste tala om vilka avsnitt Du vill gå på. Alla eller enstaka.  
 
Du bör ha med Dig Din egen bärbara dator, om Du har någon. Se till att batteriet är 
laddat.  
 
Om Du inte har någon egen bärbar dator, så har föreningen två som kan lånas ut. 
Säg till i så fall.  
 
Vi räknar med att denna kursomgång snabbt kommer att bli fulltecknad, därför gäl-
ler att ”Den som först kommer till kvarnen – får först mala”.  
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