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• Sådan virker pc'en
• Find rundt i Windows 7

• Start og afslut programmer

• Gå på internettet med Internet Explorer
• Skriv dokumenter i OpenOffice
• Send e-mails med Windows Live Mail

Pc og internet for seniorer 
Dette hæfte hjælper dig med at bruge din pc, når 
du skal arbejde i Windows 7 og gå på internettet. 
Du lærer først om musen og tastaturet, og hvordan 
du tænder og slukker pc'en. Derefter lærer du at 
navigere rundt i Windows og bruge skrivebordet, 
Start-knappen og proceslinjen. Du kan læse, hvor-
dan du går på internettet med Internet Explorer, 
gemmer ofte besøgte sider som Favoritter og 
søger oplysninger på Google.

Palle Bruselius viser dig også, hvordan du henter 
og installerer den gratis kontorpakke OpenOffice. 
Du får et kort kursus i tekstbehandlingsprogrammet, 
hvor du lærer at skrive og formatere tekst. Endelig 
lærer du at bruge Windows Live Mail til at sende og 
modtage e-mails. Du kan bl.a. læse, hvordan du 
opretter en e-mail, skriver tekst i den og vedhæfter 
en fil til e-mailen.
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Sådan bruges hæftet

I hæftet anvendes en række udtryk og betegnelser for almindelige kom-
mandoer. Skrives der CTRL+C, betyder det, at du skal trykke CTRL-tasten 
ned, mens du taster C. Henvisninger til filer og mapper vises ved hjælp 
af en bestemt typografi. En henvisning til en fil eller en mappe ser sådan 
ud: MAPPE.JPG. Kommandoer, menuer og knapper markeres på denne måde: 
Filer-menuen. Skal du aktivere en kommando i en menu, skrives det såle-
des: Vælg Filer-menuen > Send > Hyperlink med e-mail. Det betyder, at du 
skal åbne Filer-menuen, vælge Send og derefter vælge Hyperlink med e-mail 
i den undermenu, der åbnes.
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I gang med din pc
Din pc er sådan set bare en ”kasse”, der er proppet med alskens elektronik i 
form af især kredsløb. Disse er placeret på en række printplader, der i dag-
lig tale kaldes ’kort’. Et af disse er grafikkortet, og som navnet antyder, inde-
holder det de kredsløb, der styrer alt det, der vises på skærmen, altså grafik 
og tekst. Lydkortet tager sig af al lyd. På bundkortet sidder cpu’en (central 
processing unit). Det er pc’ens ”hjerne” – en regneenhed, der tager sig af 
alle de umådeligt mange matematiske beregninger, der skal til for at holde 
pc’en kørende. I ”kassen” sidder også harddisken. Den er dit lager. Det er 
her, at dit styresystem – typisk en Windows-version – er installeret, og det er 
her at dine øvrige programmer samt dine dokumenter med mere gemmes. 
Har du gemt dine dokumenter korrekt, ”husker” pc’en alle data, også selv-
om du slukker for pc’en. Harddisken betegnes som regel som C:\-drevet. 
På bundkortet sidder der også et antal ram-kredse. Ram (random access 
memory) er pc’ens arbejdshukommelse, der håndterer alt det, du på et vil-
kårligt tidspunkt arbejder med. Indholdet af ram-lageret slettes, når maski-
nen slukkes. Det er med andre ord et midlertidigt lager. Jo mere ram, der er 
installeret i din pc, jo hurtigere kan de programmer, du anvender, arbejde, 
ligesom antallet af programmer, du kan arbejde i på én gang, vil vokse.

Lyd
Dit lydkort sørger for at afspille de eventuelt indbyggede lyde, der kan være 
i nogle programmer, ligesom det kan afspille musikfiler eller andre lydfiler. 
Men lyden skal ud et sted, og derfor skal der bruges højttalere. I en bærbar 
pc er der indbyggede højttalere, mens der på stationære pc’er som regel skal 
tilsluttes eksterne højttalere. Alternativt – eller som supplement – kan du 
også anvende hovedtelefoner – så generer du ikke resten af familien. Mange 
højttaleres lydniveau styres direkte fra højttalerne via en volumenknap. For 
en dels vedkommende skal du dog styre lyden via din pc. Nederst i højre 
side af skærmbilledet – i Proces-linjen – finder du et højttalerikon. Det kan 
du klikke på og derfra styre lyden.
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Musen
Musen er et elektronisk pegeredskab, der sætter dig 
i stand til at vælge og igangsætte en masse kom-
mandoer på din pc. I starten var den lille elektroni-
ske ”gnaver” bygget op omkring en kugle, der sid-
der i bunden. Når du flytter musen hen over mu-

semåtten, overfører kuglen bevægelsen til musemarkøren (en pil) på skær-
men. Flere og flere mus er dog baseret på trådløst signal og infrarøde stråler 
til at registrere bevægelser med. Den venstre knap på musen anvendes til 
at foretage dine valg med. Peg med musemarkøren på et ikon på skærmen, 
og dobbeltklik (klik to gange hurtigt efter hinanden). Det åbner så det pro-
gram, den mappe eller den fil, hvis ikon du pegede på.

Ved at pege på et objekt og holde venstre museknap nede, kan du trække 
ikonet rundt på skærmen. Denne teknik kan for eksempel anvendes til at 
flytte et dokument fra én mappe til en anden. Den højre museknap kommer 
du til at bruge mindre. Ved et klik på denne knap åbner Windows en gen-
vejsmenu, hvor du kan foretage en række relevante valg. Genvejsmenuen 
vil udelukkende indeholde valgmuligheder, der rent faktisk kan anvendes i 
forbindelse med det ikon, du har klikket på.

Tastaturet
Din pc’s tastatur minder på mange måder om en skrivemaskine, hvad det 
da også i stort omfang bruges som. En overvejende del af tasterne er såle-
des placeret som på en skrivemaskine. Til gengæld er der også markante 
forskelle. Tastaturet indeholder nemlig fire sektioner: selve tastaturet, du 
skriver på, et numerisk tastatur, en række funktionstaster (F-tasterne) samt 
piletaster.

Tasterne
I det følgende gennemgås de vigtigste af de taster, der ikke er rene skrive-
maskinetaster. 

ESC

Escape-tasten er placeret øverst til venstre på tastaturet. Escape betyder 
oversat til dansk ’undslip’, hvilket lige præcis også er det, du kan bruge ta-
sten til. Har du åbnet en menu eller andet, som du ikke skal bruge, kan du 
simpelthen trykke ESC, og så lukkes menuen igen.

I gang med din PCPC og Internet for seniorer
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Standard-tastaturets taster.

F-tasterne

Funktionstasterne – fra F1 til F12 har hver deres specielle funktioner. Deres 
funktioner kan dog variere afhængigt af, hvilket program du arbejder med. 
En ting er dog sikker: trykker du F1, får du det aktive programs hjælpe-
funktion frem.

I forlængelse af F-tasterne finder du PRTSCR (PrintScreen), SCROLLLOCK og 
PAUSE. Disse taster anvendes dog stort set ikke af Windows-programmer og 
gennemgås derfor ikke yderligere.

Store og små bogstaver

Når du skriver – for eksempel i Word – vil du hurtigt skulle bruge store 
bogstaver. Disse skriver du ved at trykke SHIFT ned, mens du skriver det 
store bogstav. Du skal også trykke SHIFT ned, hvis du vil bruge nogle af de 
specialtegn, som du finder på den øverste række i ”skrivemaskine”-delen af 
tastaturet, for eksempel % eller &.

Vil du skrive en hel overskrift med udelukkende store bogstaver, er det dog 
meget nemmere først at trykke CAPSLOCK ned. Den låser dermed tastaturet 
til kun at bruge store bogstaver. Når du har skrevet det ønskede, skal du de-
aktivere CAPSLOCK ved at trykke på den igen. 

Accenter

Nogle ord kræver brug af accenter for at være stavet korrekt, for eksempel à 
conto eller Kopiér. Til nogle af accenterne skal du ligeledes bruge SHIFT. Vil 
du skrive à korrekt, skal du trykke SHIFT ned og taste tegnet .̀ Derefter slip-
per du SHIFT-tasten, og taster et almindeligt a. 

I gang med din PC PC og Internet for seniorer
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Taster med tre tegn

Enkelte taster giver mulighed for at vælge mellem tre tegn. For at aktive-
re skrivning af det tredje tegn i tasten – for eksempel @ – skal du tryk-
ke ALTGR-tasten ned, mens du skriver tegnet. Den finder du til højre for 
mellemrumstasten.

Tabulator-tasten

TAB-tasten har to funktioner. Den første er den rene skrivemaskinefunk-
tion, altså indrykninger af tekst. Den anvendes også i forbindelse med de 
forskellige programmers dialogbokse til at navigere rundt med og i celler i 
regneark. Det vender jeg tilbage til senere i hæftet.

Enter (Retur)

I såvel højre side af tastaturet som i skrivemaskinedelen af dette, finder du 
en ENTER-tast. Også ENTER-tasterne har mere end en funktion. De, der har 
skrevet på skrivemaskine, ved at man dengang skulle trykke på Retur-
tasten, når man skulle skifte linje - og det gjaldt hver linje, man skrev. 
Skriver du i dag i et tekstbehandlingsprogram som Word eller OpenOffice, 
behøver du ikke længere det. Det finder programmet selv ud af, når der 
ikke er mere plads på en linje. Dog skal du stadig trykke ENTER, når du vil 
lave et nyt afsnit i teksten. ENTER-tasterne anvendes også i dialogbokse til 
at godkende et valg. 

Backspace og Delete

Begge taster bruges til at slette med. De arbejder dog bogstaveligt talt i hver 
sin retning. BACKSPACE sletter nemlig bagud – det vil sige til venstre for tekst-
markøren, mens DELETE sletter det, der står efter tekstmarkøren. Begge slet-
ter tegn for tegn.

Piletasterne

De fire piletaster kan anvendes i såvel dokumenter som dialogbokse til at 
flytte sig rundt med. Der slettes ikke noget undervejs. På lignende måde be-
nyttes også HOME og END samt PAGEUP og PAGEDOWN. INS-tasten kan være 
problematisk, idet et tryk på den bevirker, at gammel tekst vil blive over-
skrevet med den nye tekst, du sidder og skriver. Et uhensigtsmæssigt tryk 
på denne tast kan derfor godt blive noget generende.

I gang med din PCPC og Internet for seniorer
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Det numeriske tastatur

Dette tastatur er placeret yderst til højre. Det minder stærkt om en regne-
maskine, og det er sådan set også det, det er. Arbejder du i regneark, er 
dette tastatur absolut nemmere at anvende end at skulle indtaste tallene fra 
skrivemaskinetastaturdelen. Det numeriske tastatur kan slukkes eller tæn-
des ved et tryk på NUMLOCK-tasten.

Tænd pc’en
Tryk kontakten ind på pc’en, hvis det er en stationær pc. Er det en bærbar, 
du har, skal du åbne den og trykke på startknappen. Pc’en vil nu starte og 
indlæse styresystemet Windows. Et styresystem er nødvendigt for at en pc 
kan virke. Startfasen kan måske tage lidt tid, afhængigt af hvad du har in-
stalleret af programmer etc.

Sluk pc’en
Når du er færdig med at arbejde på din pc, skal den slukkes. Men, du må 
for alt i verden ikke blot trykke på kontakten på pc’en for at slukke. Du skal 
nemlig først lukke de åbne programmer ved at klikke i det lille kryds, du 
finder øverst til højre i programvinduerne. Når det er gjort, kan du lukke 
pc’en. Det gør du på følgende måde:

Klik på 1.  Start-knappen nederst til 
venstre på skærmen.

Klik på 2. Luk computeren-knappen i den 
menu, der åbnes. 

Windows afsluttes og slukker pc’en 3. 
automatisk. Husk at slukke for andre 
enheder, såsom printer, skærm, scan-
ner med videre.

Din pc bliver ikke smadret, hvis du en enkelt gang skulle komme til at lukke 
den direkte med kontaktknappen. Næste gang du starter den, vil Windows 
automatisk undersøge, om den manglende afslutning af Windows har givet 

I gang med din PC PC og Internet for seniorer
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problemer og efterfølgende reparere disse, hvis dette er muligt. Det er dog 
ikke særlig godt for din harddisk, hvis du jævnligt slukker pc’en på denne 
måde.

Skrivebordet
Windows’ Skrivebord fylder hele skærmen. Det fungerer egentlig på sam-
me måde som et almindeligt skrivebord. Når du arbejder på din pc, bli-
ver Skrivebordet din arbejdsplads. Her får du adgang til alle programmer, 
mapper, filer og så videre.
Du vil ikke altid kunne se Skrivebordet. Når du har et eller flere program-
mer åbne, vil de dække for Skrivebordet. Her bliver din mus en absolut 
nødvendighed.

Træn med musen
Er du ny eller relativt ny pc-bruger, så er det en god idé at træne lidt med 
musen. At kunne håndtere musen godt er ensbetydende med, at du kan ar-
bejde både hurtigere og mere sikkert. Her kommer det lille spil 7-Kabale ind 
i billedet. Det følger automatisk med Windows og er faktisk lige til at gå til. 
Du finder det på denne måde:

Klik på 1. Start-knappen. 

Find og vælg 2. Alle programmer. Det åbner hele listen over installerede 
programmer. 

Ud for nogle af programpunkterne vil du se en lille pil. Den betyder, at 3. 
der er flere programmer under det punkt. Find Tilbehør > Spil, og vælg 
7-Kabale.

Nu åbnes 4. 7-Kabale, og du kan gå i gang med en absolut underholden-
de musetræning.

7-Kabale bliver åbnet i et programvindue. Alle Windows-programmer har 
deres eget vindue. Programvinduer har en række elementer til fælles. De er 
vigtige at kende.

Programvinduer
Øverst finder du en linje, hvor programmets navn står.  Det er Titel-linjen.
Arbejder du i for eksempel i Word, vil der desuden stå navnet på den fil, du 
arbejder med.

I gang med din PCPC og Internet for seniorer
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  Titel-linjen.

 Minimer. Minimerer vinduet til en knap på Proces-linjen.

 Gendan. Genetablerer vinduets størrelse. 

 Luk. Lukker vinduet og dermed også programmet.

Maksimer- og Gendan-knapperne vises aldrig samtidig. Programvinduet 
vil nemlig være enten gendannet eller maksimeret.

Ønsker du at få adgang til Skrivebordet uden at lukke det program, du ar-
bejder i, skal du minimere programvinduet. Når du har gjort det, vil du 
ikke længere kunne se det på skærmen. Til gengæld vil der i Proces-linjen 
blive vist en knap med programmets ikon. Det viser, at programmet stadig 
er åbent. Når du ønsker at vende tilbage til programmet, skal du blot klik-
ke på den knap.

Ikoner
Fra start vil der kun ligge ganske få ikoner på dit skrivebord. Hvilke afhæn-
ger lidt af den Windows-installation, du har fået foretaget. Du kan til enhver 
tid vælge at oprette genveje til programmer eller mapper på Skrivebordet. 
Det er praktisk, hvis der er tale om programmer eller mapper, du bruger 
konstant. Du kan også lægge mapper eller filer direkte på Skrivebordet.

Mappe-ikon. Her en tom mappe.

Mappe-ikon. Her en mappe med indhold.

Genvej til program. Bemærk den lille pil i ikonet. 
Den viser, at der er tale om en genvej.

 

Proceslinjen
Proces-linjen har allerede været nævnt flere gange. På denne linje vises der 
knapper for kørende programmer samt genvejsknapper til programmer, 
hvis du under installation af programmer har valgt at lægge genveje ud 
her. 

I gang med din PC PC og Internet for seniorer
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Menuen Start
Start-menuen anvendes til en række formål. Fra denne får du adgang til de 
mest anvendte funktioner på din pc. I venstre side vises de senest anvendte 
programmer samt en genvej til internettet og til dit mail-program. Nederst 
i venstre side finder du denne store knap:

Med et klik på denne åbner du en liste over alle de programmer, der er in-
stalleret på din pc. Herfra kan du så vælge at starte det ønskede program.
Placeret nedenfor Alle programmer-knappen finder du Søg-feltet. Dette kan 
anvendes til at søge efter filer, mapper, computere i et netværk, websteder 
samt personer/firmaer i adressekartoteket.

I højre side finder du forskellige genveje:

Dokumenter. En genvej til DOKUMENTER-mappen.

Billeder. Genvej til BILLEDER-mappen.

Musik. Genvej til MUSIK-mappen.

Spil. Genvej til en oversigt over installerede spil på pc’en.

Computer. Genvej til oversigt over drev og harddiske.

Kontrolpanel. Adgang til systemfunktioner, som du kan tilpasse.

Enheder og printere. Denne genvej giver adgang til en oversigt over tilslut-
tede enheder og printere, herunder skærm, mus, scanner etc. 

Standardprogrammer. Giver adgang til at vælge, hvilke programmer der skal 
være standardprogram for bestemte typer filer.

Hjælp og support. Giver adgang til Windows’ hjælpefunktioner.

I gang med din PCPC og Internet for seniorer



 12 FORLAGET LIBRIS

Endelig finder du – som tidligere vist – også Luk Computeren-knappen. 
Bemærk, at denne knap er forsynet med en underordnet knap, markeret 
med en pil. Ved at klikke på pilen åbner du en lille menu:

Her kan du skifte bruger, låse computeren for uvedkommende, sætte den 
i slumre-tilstand eller genstarte den.

PC og Internet for seniorerI gang med din PC
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Alle søgninger på internet foregår via en browser. Internet Explorer følger 
med Windows, men der findes også andre browsere, som du kan installe-
re og bruge, for eksempel Opera, Mozilla Firefox eller Safari. I dette hæfte 
tages der udgangspunkt i Internet Explorer.

Når du starter Internet Explorer, indlæser programmet en startside i web-
side-arealet. Det kan du ændre til en anden startside, hvis du ønsker. Mere 
om det længere fremme i kapitlet.

Selve browser-vinduet omfatter en række komponenter. Ud over selve web-
side-arealet finder man Titel-, Menu- og Adresse-linjerne samt Status-linjen 
i bunden af vinduet. Hertil kommer en række værktøjslinjer.

Internet Explorer.

Statuslinje

AdresselinjeMenulinje Titellinje Værktøjslinje

Internettet
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Titel-linjen viser navnet på den aktuelle webside, samt hvilket program 
der bruges.

Menu-linjen indeholder de enkelte kommandoer og funktioner. Disse er 
grupperet i menuer, alt efter funktion.

Standard-værktøjslinjen indeholder knapper, der giver adgang til de 
mest benyttede funktioner og kommandoer.

Adresse-linjen indeholder adressen til den aktuelle webside. Det er også 
her, du kan indtaste en ny webside-adresse.

Status-linjen viser en kort statusmeddelelse om den igangværende hand-
ling. Du kan samtidig se navne på dokumenter eller billeder, som de 
links, som du fører musemarkøren hen over, henviser til. En indikator 
viser også, hvor meget af websiden Internet Explorer har hentet.

Navigation på nettet
Browseren er din indgang til internettet. Kender du den web-adresse, du 
vil besøge, kan du taste adressen ind i Adresse-linjen, og trykke ENTER. Så 
åbnes siden. Prøv for eksempel at indtaste: www.libris.dk, og tryk ENTER.

Dermed åbnes Forlaget Libris’ hjemmeside.

Den primære navigation på en hjemmeside foregår via det, der kaldes hy-
perlinks. Det er aktive områder i form af hypertekst eller billeder, der, når 
du klikker på dem, åbner en ny webside – enten på samme website, som 
du allerede er på, eller på et helt andet website. Der er ikke nogen fast for-
mel for, hvordan et hyperlink skal se ud; det afhænger af det enkelte websi-
tes design. Understreget tekst, og tekst på knapper er dog som regel hyper-
links. Du kan bruge musemarkøren til at finde hyperlinks med.

Musemarkøren ser i 
neutral tilstand ud 
som vist til venstre.

Når du trækker muse-
markøren hen over et 
hyperlink, skifter den til 
det udseende, du ser til 
venstre.

Når du til et felt, hvor der kan indtastes tekst og/eller tal, skifter musemar-
køren til dette udseende: 

PC og Internet for seniorerInternettet
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InternettetPC og Internet for seniorer

Værktøjsknapperne
Browseren er udstyret med et antal knapper, der kan anvendes til at navi-
gere med.

 Tilbage. Når du har besøgt en håndfuld websider, kan du ved hjælp af 
denne knap bladre tilbage for at genbesøge en af disse. Du kan i stedet tryk-
ke BACKSPACE.

 Fremad. Denne knap kan du bruge til at bladre fremad igen.

Du vil bemærke, at Tilbage- og Fremad-knapperne vil blive forsynet med en 
lille pil. Klikker du på denne pil, åbner du en oversigt, hvorfra du direkte 
kan vælge en tidligere besøgt side – jf. følgende illustration.

 Stop overførsel. Tager det for lang tid at hente en webside, kan du stoppe 
overførslen ved at klikke på denne knap. Du kan også trykke ESC.

 Går overførslen i stå, eller besøger du et website med et skiftende ind-
hold, for eksempel DR’s website eller et af dagbladenes websites, så kan du 
tvinge browseren til at hente den nyeste version af siden – altså opdatere 
siden. Brug denne knap, eller tryk simpelthen F5.

 Tilbage til startside. Et klik på denne knap åbner din startside.

Skift startside
Ønsker du at bruge en bestemt hjemmeside som startside, for eksempel 
Google, kan du indstille browseren til altid at åbne denne side.

1.  Klik på Funktioner-knappen, og vælg Internetindstillinger i den menu, 
der åbnes. Denne dialogboks åbnes:
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Indtast adressen på den hjemmeside, du ønsker som startside. Husk at 2. 
inkludere http:// foran selve adressen. Har du forinden navigeret hen til 
siden, skal du i stedet klikke på Brug aktuel side-knappen. 

Klik på 3. OK-knappen for at gennemføre dit valg.

Navigation med tasterne
I højre side af Explorer-vinduet finder du et rullepanel. Det træder i funk-
tion, lige så snart en webside indeholder mere end det, der kan vises i vin-
duet. Rullepanelet kan du så ved hjælp af musen trække op og ned – rulle 
– sådan, at du kan se alt indholdet, hvis du ønsker.

PILETASTER OP/NED. En linje op eller ned.

PAGEUP/PAGEDOWN-tasterne anvendes til at flytte et skærmbillede op 
eller ned.
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