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STUDENTENS DIGITALKOMPETENS

Student’s digital skills in English | Opiskelijan digitaidot suomeksi

Detta läromaterial har utvecklats med tanke på studerande som utför Studentens
digitalkompetens vid Helsingfors universitet. Materialet är planerat som studiematerial
för de nya studerandena vid fakulteten vid Helsingfors universitet.

HUR SKA JAG AVLÄGGA STUDIEAVSNITTET

Se läsinstruktionerna för materialet här.
Instruktionerna för avläggandet av studieavsnittet finns här.

MÅLET MED STUDIEAVSNITTET

Läromaterialet är avsett både för studerande som studerar självständigt och för
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Seuraava

studerande som deltar i kontaktundervisningen. Målen med inlärningen är:

1 BASKUNSKAPER I HANTERING AV DATORER

Målen är: du kan använda en dator och övriga apparaturen, du kan använda filer och
register. Du kan lösa de vanligaste datatekniska problemen, du kan baskunskaperna
om hur man använder internet och känner till nätiketten, dvs. baskunskaperna för
internetetiketten.

2 HELSINGFORS UNIVERSITETETS DATATEKNISKA OMGIVNING

Målen är: du kan använda HU:s datatekniska omgivning och dess tjänster
självständigt. Du vet också med vilka av de nätundervisningsmedel som HU erbjuder
du kan använda vid dina studier.

3 INFORMATIONSSÖKNING

Målen är: du kan använda de tjänster som HU:s bibliotek erbjuder och du kan söka
information från olika källor. Du känner till olika sökningstekniker med hjälp av vilka
du kan effektivera dina arbetsmetoder. Du känner till grundprinciperna bakom
upphovsrätten.

4 DATASÄKERHET                                                              

Målen är: du förstår vad datasäkerhet innebär ifråga om dina studier och annan
verksamhet. Du kan påverka din egen datasäkerhet genom de val som du gör.

REDIGERING OCH PRESENTATION AV INFORMATION (FÖRDJUPADE
STUDIER, 1 SP)

Målen är: du kan välja rätt verktyg (program) för din uppgift och du kan använda
verktyget ifråga. Du kan flytta på information mellan olika program.

PDF-VERSION AV STUDIEMATERIALET

Studentens digitalkompetens finns även i PDF-version. Om du vill läsa materialet
utan nätuppkoppling, kan du spara filen på din enhet och öppna den senare. Märk väl
att PDF-versionen inte uppdateras lika ofta som versionen på nätet, och därför är den
inte nödvändigtvis uppdaterad till hundra procent.

Läromaterialet kan utnyttjas av alla ickekommersiella läroanstalter antingen vid undervisningen eller vid

vidareutbildningen. Materialet får inte kopieras eller formateras utan tillstånd av Helsingfors universitet.
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LÄSINSTRUKTIONER FÖR MATERIALET

Välkommen till materialet för Studentens digitalkompetens! Huvudläsningen av
läromaterialet är delat i fem delar. Du kan bläddra bland dem antingen genom menyn
i övre kanten eller från menyn till vänster, där du också kan se vilket avsnitt som är
öppet. Delarna och inlärningsmålen för dem har presenterats på framsidan.

Observera att du inte måste läsa allt! Om du redan kan något utmärkt och har fått
goda poäng i nivåtestet kan du fortsätta vidare!

Studiematerialet är även tillgängligt i PDF-format som du kan hämta om du vill läsa
materialet utan nätuppkoppling. Märk väl att PDF-versionen inte nödvändigtvis är lika
aktuell som materialet och kompetenstestet på nätet!

VIDARE LÄSNING

Förutom huvudläsningen har Studentens digitalkompetens skild tilläggsläsningen
med fördjupad information om teman som inte hör till egentliga läroplan. Innehållet av
vidare läsning består bland annat av publicering av hemsidor, bildbehandling och
matematikprogramvaror.

LÄNKAR

I körkortet finns flera länkar både inom materialet och länkar som tar dig till andra

14.8.2017 ← Previous Next →

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2018/09/Studentens-digitalkompetens-Helsingfors-universitet-2018-09-26.pdf
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digikunskaper-tillaggslasningen/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2013/08/13/lasinstruktioner-for-materialetsss/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2013/08/13/lasinstruktioner-for-materialetsss/


Läsinstruktioner för materialet | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2017/08/14/lasinstruktioner-for-materialet/[17.10.2019 17.16.18]

sidor. Länkarna inom läromaterialet öppnas huvudsakligen i samma fönster. Länkar
som tar dig någon annanstans (vidare läsning, instruktioner etc.) öppnas i ett nytt
mellanblad eller fönster beroende på dina inställningar.

Informationen bakom länkarna är främst fördjupande och den kan vara nyttig då man
söker efter mera information. Man ska alltså inte låta dem störa läsningen om man vill
koncentrera sig på att läsa materialet från början till slut!

INFORUTOR

Förutom vanliga brödtexten innehåller läromaterialet inforutor i vilka man har
markerat olika innehåll:

Fördjupande information om ämnet som behandlas hittar du från de blåa
rutorna.

Viktigt! Speciellt viktiga saker har markerats såhär.

I materialet följer vi med HU:s exempelansvariga Raimo Keski-Vääntös
förehavanden. Raimos berättelser finns i dessa rutor.

En del saker har åskådliggjorts med videor och videoövningar. Dessa
hittar du i de röda rutorna.
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SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG!

ATT AVLÄGGA STUDIEPERIODEN

Studieperioden Studentens digitalkompetens (3 sp) avläggs i två etapper:
Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp) och Studentens
digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp).  I orienteringsdelen avläggs avsnitten
1–4 i studiematerialet. Det fördjupande avsnittet i materialet avläggs efter
orienteringsdelen på en särskild kursplattform och med eget kompetenstest.

Observera att innehållet (1 sp) i den fördjupande delen i anslutning till det här
studiematerialet inte avläggs inom alla utbildningsprogram. Inom vissa
utbildningsprogram avläggs egna kursinnehåll som beskrivs i kursböckerna för
utbildningsprogrammen i WebOodi (under examensuppbyggnad). Dessa
utbildningsprogram är:

Utbildningsprogrammet för medicin
Utbildningsprogrammet för odontologi
Kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper
Kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper
Kandidatprogrammet för kemi
Kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi
Kandidatprogrammet datavetenskap

15.8.2017 ← Previous

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Så här kommer du igång! | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2017/08/15/sa-har-kommer-du-igang/[17.10.2019 17.16.22]

BÖRJA SÅ HÄR

Läs först presentationen av studieperioden i kursboken för ditt eget
utbildningsprogram i WebOodi (se examensuppbyggnad).
Logga sedan in dig i orienteringsdelen för Studentens digitalkompetens:
orientering för ditt eget campus i Moodle-kursområdet. Där hittar du
detaljerade anvisningar för avläggandet av studieperioden. Kursnyckeln som
du behöver för inloggningen finns i presentationen av kursområdet, under
kursområdets namn.

Du kommer enkelt till WebOodi och Moodle via sidan Mina studier.

Campusspecifika koder och namn på orienteringsdelen med vars hjälp du hittar
kursområdena i Moodle:

DIGI-000A Studentens digitalkompetens: orientering (Centrum)
DIGI-100A Studentens digitalkompetens: orientering (Gumtäkt)
DIGI-200A Studentens digitalkompetens: orientering (Vik)
DIGI-300A Studentens digitalkompetens: orientering (Mejlans)
AYDIGI-500A Studentens digitalkompetens: orientering (Öppna universitetet)
DIGI-400A DIGITALKOMPETENS FÖR STUDERANDE: orientering (Svenskspråkig)
– för alla utbildningsprogram som avläggs på svenska!

ANVISNINGAR FÖR HUR KURSEN AVLÄGGS

Här nedan finns en koncentrerad bild som visar hur det lönar sig att studera
studieperioden och en snabbanvisning för hur du ska avlägga kursen. Detaljerade
instruktioner får du på ditt campus kursområde!

1) Bekanta dig med studiematerialet för de enskilda avsnitten och avlägg
nivåtestet i Moodle.

2) Om ditt resultat i nivåtestet är under 70%, ska du läsa studiematerialets innehåll.

3) När du får 70 % eller mer i nivåtestet, visas länken till det kompetenstest som du
slutligen ska avlägga i slutet av ingångssidan till Moodle-kursen. Kursen är avlagd
när du har fått minst 70% av det maximala poängantalet.

Om du stöter på ett problem eller vill repetera någonting kan du alltid gå tillbaka till
kursmaterialet och tilläggsläsningen även i ett senare skede av studierna.
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Edellinen Seuraava
PAGES

1 INTRODUKTION

När du har läst det här avsnittet vet du vilka delar och program en dator behöver för
att fungera. Dessutom känner du till grunderna i hanteringen av filer och kataloger, du
känner till de vanligaste applikationsprogrammen och du kan lösa de vanligaste
problemen i anslutning till användningen av datorer. När du har läst avsnittet förstår
du också grunderna för hur internet är uppbyggt, olika tjänster på nätet och du vet
bland annat vad som avses med netikett. Dessutom känner du till hur du kan utnyttja
ljud och rörliga bilder i dina studier.
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1 Introduktion

2 IT-MILJÖN VID HU

Efter att du lärt dig detta avsnitt kommer du att veta hur man använder
informationstekniken vid universitetet. Baskunskaperna innefattar bl.a.
användarkonton, hemkataloger, e-post, hur du själv kan övervaka hur dina studier
framskrider, studieplanering, samt hur man får distanstillträde till universitetets
webbtjänster.
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3 INFORMATIONSSÖKNING

 

Informationssökning är en väsentlig del av den akademiska yrkeskunskapen som
man lär sig under studietiden. När du har genomgått detta avsnitt behärskar du de
viktigaste grundfärdigheterna i vetenskaplig informationsinsamling:

du känner till de olika skedena i processen med informationssökning
du känner till olika vetenskapliga informationskällor och verktyg för
informationssökning
du känner till grundteknikerna i informationssökning och kan bilda sökfraser
du kan söka informationskällor med materialsökningen på Helka
du kan bedöma sökresultaten och vid behov ändra sökningarna
du kan kritiskt bedöma de källor du hittar och vet vad referentgranskning av
vetenskapliga publikationer innebär
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1 Introduktion

4 DATASÄKERHET

 

I det här avsnittet kommer du att bekanta dig med både datasäkerhet och dataskydd.
Du kommer bl.a. att lära dig hur dina egna val kan påverka din datasäkerhet och vilka
grundrättigheter som är viktiga för dig att känna till när det gäller dataskydd. Det här
avsnittet tar också en titt på datorvirus och -maskar samt hur du kan skydda dig mot
sådana fientliga program.
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1 Introduktion

FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1

SP)

 

I det här avsnittet ser vi på hur man använder program med vilka man kan skapa text,
bilder, tabeller, grafer och elektroniska representationer. Du kommer också att få lära
dig hur man kan överföra bl.a. text, tabeller och teckningar från ett program till ett
annat.
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1.1 ANVÄNDNINGEN AV DATORER

De flesta av oss tillbringar en stor del av dagen framför en bärbar dator eller en
bordsdator i skolan, på jobbet och på fritiden. Trots att vi sällan tänker på det styrs
även televisionen, mikrovågsugnen och tvättmaskinen av en mikroprocessor.

När du känner till datorns grundläggande funktioner och de anslutna apparaterna går
det mycket enklare att arbeta med den. Förutom hårdvara behövs också olika
program i datorn, och det allra viktigaste är datorns operativsystem (t.ex. Microsofts
olika versioner av Windows samt Linux Ubuntu och Apple Mac OS X). Du kan inte
använda datorn utan ett operativsystem. I det här avsnittet behandlar vi de mest
centrala anordningarna och mjukvara som är viktig när du använder en dator.
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DATORNS GRUNDLÄGGANDE DELAR OCH

FUNKTIONSPRINCIP

Kom ihåg vad du läste i anvisningen för studiematerialet . Du behöver inte
läsa allt från början till slut! Om någonting redan är mycket bekant för dig
kan du bara bläddra igenom det och hoppa över de innehåll som du
redan kan.

Oavsett om det gäller en smarttelefon, en bärbar dator, en pekplatta eller en
bordsdator så består alla datatekniska anordningar av vissa bestämda
grundläggande delar:

På moderkortet fästs bland annat datorns processor, minneskretsar och extern
kringutrustning. Moderkortet styr funktionerna hos de olika komponenterna.
Processorn har som uppgift att hämta kommandon och den behövliga
informationen från primärminnet, utföra funktionerna i kommandot, och återföra
den behandlade informationen till primärminnet.
I läs- och skrivminnet eller RAM-minnet laddas operativsystemet då datorn
startas. Alla filer som du behandlar laddas också i RAM-minnet.
Hårdskivan är datorns fasta minne, där lagrade filer bevaras också efter att du
stänger av datorn. Därför är det uttryckligen hårddisken som alla datorns filer
lagras på.
Oberoende av bildskärm finns i alla datorer och mobila enheter ett grafikkort
som styr bilderna som visas på skärmen.
Dessutom har bärbara datorer och bordsdatorer en fysiskt tangentbord.
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1 Introduktion

1.1 Användningen av datorer

Datorns grundläggande delar och funktionsprincip

Anslutningar och portar

Lagring

Operativsystem och användargränssnitt

Hantering av operativsystemet

Inställningar för operativsystem

Installering och avinstallering av program

Övningar i avsnitt 1.1

1.2 Filer och kataloger

Filers och katalogers egenskaper

Sambandet mellan filtyper och program

Bra rutiner för lagring

Återställning av raderade filer

Sökning efter filer

Komprimering och dekomprimering

Objektshantering och klippbordet

Problemlösning

Övningar i avsnitt 1.2

1.3 Internet och WWW

Internets uppbyggnad och adresser

Etikett på Internet

Du får mera information om datorns grundläggande delar och bland annat de
vanligaste tangentkombinationerna hittar du i tilläggsläsningen.
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ANSLUTNINGAR OCH PORTAR

I moderna datorer är de huvudsakliga porttyperna ungefär likadana. När du känner till
de olika porttyperna vet du vilka anordningar du får ansluta till din dator. Det finns
små skillnader mellan bords- och bärbara datorer och andra mobila enheter, men
åtminstone följande porttyper finns vanligtvis hos båda (bokstäverna hänvisar till
bilderna nedan).

ELANSLUTNING

Nätströmsanslutningen finns vanligen på datorns bakre panel. Observera att datorn
ska anslutas till ett jordat uttag, och att det är bäst att dra ut både el- och
nätverkskabel då det åskar.

BILDSKÄRMSPORT

Bildskärmsporten finns vanligtvis på datorns bakre panel.

PORT FÖR LOKALT DATORNÄT

När du vill ansluta din dator till internet med
hjälp av en nätkabel, kopplar du
nätverkskabeln till LAN (Local Area Network)
–porten. Det är lätt att känna igen porten och
kabeln för lokalt datornät eftersom de har en
speciell form.

USB-PORT

Till USB-portar kan du ansluta t.ex. en

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Anslutningar och portar | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...alkompetens/1-introduktion-till-datoranvandning/1-1-datorns-funktionsprinciper/viktiga-anslutningar-eller-portar/[17.10.2019 17.50.23]

mus, ett tangentbord, ett USB-minne, eller
en skanner. På bilden ser du två USB-
portar och en USB-kabel som ansluts till
porten.

LJUDPORTAR

Många hörlurar som är avsedda för att
användas på dator ansluts med USB-
kabel (se ovan). Vissa datorer har flera
olika ljudportar. De här särskilda
ljudkopplingarna är ofta markerade
med färgkoder och symboler. Det
brukar finnas tre portar: ljud ut (grön
symbol med pil utåt eller symbol för hörlurar), ljud in (blå symbol med pil inåt) och
mikrofon (röd mikrofonsymbol).

ANDRA PORTAR

Många datorer har ett HDMI
(High Definition
Multimedia Interface) -
uttag som du kan använda för att ansluta datorn exempelvis till en DVD- eller Blu-ray
-spelare, stereoförstärkare eller en tavel-TV. HDMI ger en mycket bra bildkvalitet
samt god ljudöverföring mellan olika hopkopplade apparater.

Vissa datorer har ett Displayport-uttag, som konkurrerar med HDMI,(se uttaget i
mitten på bilden nedan), som du också kan ansluta datorns skärm eller
stereohögtalare till.

Vissa bärbara datorer har dessutom portar för expansionskort. Till en ExpressCard -
port (EC) kan du ansluta många tilläggsanordningar och till en Secure Digital (SD) -
port till exempel minneskort för kameror för snabböverföring av digitala bilder.

TRÅDLÖSA FÖRBINDELSER

Alla moderna datorer med undantag av bordsdatorer kan anslutas till trådlösa nät. Du
kan koppla upp till trådlösa datornät till exempel så här:

Trådlösa nätförbindelser: Med hjälp
av ett trådlöst nätverk, det vill säga
WLAN (Wireless Local Area Network)
kan du ansluta din dator hemma eller
till exempelvis på universitetet (läs

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/usb_yhd.jpg
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mera om universitetets trådlösa
nätverk). WLAN-nätets
verksamhetsradie brukar vara några
tiotals till några hundratals meter.
Bluetooth: Med Bluetooth kan du
skapa ett nätverk med kort räckvidd till
exempel mellan en dator och en
mobiltelefon eller trådlösa hörlurar. Så
kan du bland annat överföra
information från datorn till telefonen
eller tvärtemot. Användningen av
Bluetooth förutsätter Bluetooth-stöd i
båda enheterna och räckvidden är
högst några tiotals meter. För att
skapa förbindelsen kopplar du på
Bluetooth i enheten som ska anslutas.

Om du har problem med att koppla upp till
ett lokalt datornät eller trådlöst nät från din
egen dator kan du kontrollera deras status
på följande sätt:

Windows 7 & 10: Klicka på ikonen för nätverksanslutning nere till höger i
aktivitetsfältet (se exemplet på bilden). Då ser du alternativen för
nätuppkoppling med din dator samt deras status. Om du inte kan se ikonen,
klicka på den triangelformade ikonen Show hidden icons i samma fält.
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LAGRING

På denna sida behandlas följande frågor:

Lagring på nätet
Lagring i datorn eller enheten

Lagring på nätet är det säkraste alternativet om du vill säkerhetskopiera dina filer
eller få åtkomst till dem från andra ställen. Nätet är emellertid inte alltid den bästa
lagringsplatsen: du har kanske inte tillgång till internet överallt. Det kan ofta ta lång tid
att ladda ner eller hämta stora mängder data på nätet medan lagring och nedladdning
till exempel från ett USB-minne som du bär med dig ofta går snabbt och behändigt.
Dessutom lönar det sig att då och då säkerhetskopiera filerna på ett annat ställe.

LAGRING PÅ NÄTET

NÄTVERKSDISKAR

Som studerande vid Helsingfors universitet har du tillgång till HU:s hemkatalog
(nätverksdisk Z i universitetets datorer). Det är det rekommenderade lagringsstället
på nätet, eftersom det är skyddat mot utomstående och det automatiskt tas
säkerhetskopior varje natt. Förutom vid HU har du tillgång till din hemkatalog var du
än befinner dig.

Om du vill kan du på universitetets webbplats också skapa en hemsida åt dig själv
som du kan lägga ut dina arbeten på.

MOLNTJÄNSTER
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Lagrings- och delningstjänster där data lagras på nätet på utomståendes servrar
kallas också för molntjänster.. Olika operativsystem har sina egna tjänster:
Windows-enheter har OneDrive, medan Apple har iCloud. Dessutom finns många
såväl oberoende (till exempel Funet Filesender) som kommersiella (bl.a.(mm.
Google Drive, DropBox) lagringstjänster.

Alla som använder universitetets Office 365 har automatiskt tillgång till
Microsofts molnlagringstjänst OneDrive for Business med vars hjälp du
kan lagra, dela och bearbeta filer ensam eller tillsammans med dina
studiekamrater och andra även utanför universiet.

Det lönar sig att minnas att du utan nätuppkoppling endast har tillgång till
data som lagrats i en molntjänst om du har synkroniserat lagringsmappen
lokalt med din egen dator eller enhet.

LAGRINGSMEDIER

Du kan lagra filer på flyttbara lagringsmedium (till exempel USB-minnen, externa
hårddiskar osv.) på samma sätt som på din egen dators hårdskiva.
Lagringsmediernas syften varierar emellertid så det där viktigt att du kan välja rätt
lagringsmedium för olika användningsändamål, till exempel för säkerhetskopiering
och överföring från en plats till en annan.

USB-MINNEN

USB-minnena (USB, Universal Serial
Bus) ansluts som namnet säger till
datorn eller enhetens USB-port. Med
hjälp av USB-minnen kan du överföra
filer mellan olika enheter (till exempel
bärbara datorer, bordsdatorer, TV-
apparater) och olika operativsystem
(Windows, Mac OS, Linux osv.) om
filerna som överförs är kompatibla.

USB-minnen finns i olika storlekar. Det lönar sig at redan från början skaffa sig ett
tillräckligt stort USB-minne (till exempel 16 GB). Du får mer information om
filstorlekens måttenheter här. USB-minnena försvinner och förstörs lätt och därför
betraktas de inte som särskilt bra lagringsmedier.

BLU-RAY- DVD- OCH CD-SKIVOR

Vissa datorer har en DVD-RW-station eller en Blu-ray -station. På en Blu-ray-station
kan du förutom på DVD-skivor också lagra på Blu-ray-skivor. Deras lagringskapacitet

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/6009
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är överlägsen jämfört med DVD-skivornas. Beroende på modellen ryms det 25–100
GB med data på en Blu-rayskiva.

För att lagra, dvs. bränna, på skivorna behövs oftast ett separat brännprogram.
Lagringen och avläsningen sker förhållandevis långsamt. Skivorna försvinner och
förstörs också lätt.

EXTERNA HÅRDSKIVOR

Externa hårddiskar är populära medier särskilt för att lagra och flytta stora mängder
data (som foton och videor) från ett ställe till ett annat. På externa hårddiskar ryms
det oftast många gånger mera information än till exempel på en DVD-skiva eller ett
USB-minne.

De externa hårddiskarna ansluts vanligtvis till en USB-port. Därefter kan du sedan
lagra data på hårddisken på samma sätt som på ett vanligt USB-minne. Även om
externa hårddiskar är förpackade i stadiga skyddsfodral är de mycket ömtåliga.

OLIKA LAGRINGSMEDIERS FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Eftersom pris, kvalitet och användbarhet varierar hos olika lagringsmedier, är det bäst
att du väljer det medium som bäst lämpar sig för det som du vill göra. Följande tabell
ger exempel på de huvudsakliga egenskaperna hos olika medier och vad de kan
användas till.

Medium Pris Användning Användbarhet Pålitlighet

Din
personliga
hemkatalog
Z vid HU

0 euro Lagra, överföra
och
säkerhetskopiera
filer

Tämligen
enkelt och
snabbt

HU har egna
säkerhetsband,
återtagning av tidigare
versioner i mapparna!

Molnlagring 0 euro
(HU:s
OneDrive)

Lagra, överföra
och dela filer

Mycket enkelt,
långsam vid
stora mängder
data

Tämligen pålitlig, ingen
säkerhetskopiering

USB-minne 5-25 euro Överför och lagra
filer

Mycket snabbt,
lätt att
använda.

Inte 100% pålitlig!

DVD- eller
Blu-ray -
skiva

1-5 euro Överför, lagra
och
säkerhetskopiera
filer.

Varken särskilt
snabb eller
behändig

Inte 100% pålitlig!

Extern 50-100 Överför, lagra Fungerar som Inte 100% pålitlig!
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hårdskiva euro och
säkerhetskopiera
stora mängder
data.

ett USB-minne

TRYGG ANVÄNDNING AV LAGRINGSMEDIER

Lagringsmediet visas automatiskt som en diskenhet när du
kopplar mediet till datorn. Oftast identifierar du det anslutna
lagringsmediet med hjälp av tillverkarens namn,
beteckningen Removable Disk (flyttbar enhet) eller det
namn som du själv har gett lagringsmediet.

Oberoende vilket lagringsmedium du använder ska du
minnas att

Lagringsmedier kan gå sönder Du till exempel kan
råka ut för meddelandet “Not formatted” (”Inte
formaterad”) som kan innebära att de lagrade filerna har förstörts. Försök då
avläsa minnet i en annan dator.  Lagra aldrig den enda versionen av viktiga
filer på ett USB-minne!
Det kan ibland ta en stund för lagringsmediet att visas på bildskärmen, när du
har anslutit det till datorn.  Bli alltså inte orolig, utan vänta i lugn och ro på att
lagringsmediet syns.
Kontrollera att ingen av filerna på ett
urtagbart medium är öppen då du
kopplar bort mediet från datorn. En
öppen fil kan i värsta fall skadas om du
inte stänger den innan du kopplar bort
mediet
Koppla bort lagringsmediet
kontrollerat med hjälp av funktionen
Safely Remove Hardware (Säker
borttagning av maskinvara):
primärklicka på ikonen som visas på bilden och välj önskat medium i menyn
som öppnas.

Kom ihåg att säkerhetskopiera dina data med jämna mellanrum. Inga lagringsmedier
är hundraprocentigt funktionssäkra! Mera information om säkerhetskopiering.
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OPERATIVSYSTEM OCH ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Som du redan tidigare fick veta behöver datorn förutom hårdvara också ett program
som hanterar hårdvaran, det vill säga ett operativsystem. På den här sidan
behandlas bland annat:

Det finns olika operativsystem: t.ex. Windows, Linux och Mac OS X
Det finns även olika versioner av operativsystem:bl.a. Windows 7, 8 och 10
Operativsystemen kan användas via olika användargränssnitt: t.ex.
textbaserade och grafiska användargränssnitt
De grafiska användargränssnitten är mycket lika i alla operativsystem:
bl.a. startmenyn, skrivbordet osv.

Om du känner igen de typiska delarna i operativsystemens användargränssnitt, kan
du vanligen använda såväl Windows-, Linux- som Mac OS-operativsystemet.

VAD OPERATIVSYSTEMET BETYDER FÖR DATORN

Operativsystemet är en samling program som ser till att din hårdvara och de
installerade programmen kan fungera tillsammans. Operativsystemet tillåter bland
annat

identifiering och användning av enheter som ansluts till datorn
installering och användning av program och
hantering av filer
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Vad händer när du kopplar datorn eller smarttelefonen till strömnätet?
– Datorn kontrollerar att dess delar och anslutna enheter fungerar och
börjar leta efter operativsystemet på hårddisken eller i minnena.
– Om operativsystemet hittas, börjar datorn ladda det till arbetsminnet
(RAM).
– Efter att operativsystemet har laddats väntar datorn på dina
kommandon.

OLIKA OPERATIVSYSTEM

Med åren har olika operativsystem utvecklats för olika ändamål. De vanligaste
operativsystemen i sedvanliga datorer är Windows, Linux och Mac OS.

WINDOWS

Windows har fått sitt namn på grund av att programmen körs i fönster: varje program
har sitt eget fönster, och du kan ha flera program öppna samtidigt. Windows är det
vanligaste operativsystemet i hemdatorer, och det finns många olika versioner av det.
Den senaste versionen är Windows 10.

LINUX OCH UNIX

Linux är ett operativsystem som baserar sig på öppen källkod, det vill säga en för
programutvecklare fritt tillgänglig programkod. Sålunda har tusentals utvecklare
medverkat i att utveckla Linux, och det anses vara det mest testade operativsystemet
i världen. Det kommersiella Unix-operativsystemet har påverkat Linux i hög grad.

Förutom i serverdatorer används Linux mycket även i hemdatorer eftersom det finns
en mängd gratisprogram att tillgå för Linux (för t.ex. text- och bildbehandling,
kalkylprogram, ombrytning osv.). Med tiden har det uppstått olika
distributionsversioner av Linux som till stor del är gratis för användarna
(bl.a.versionerna Ubuntu, Fedora och Mint). Mer information om Linux hittar du i
tilläggsläsningen.

MAC OS X

Apples Mac-datorer har ett eget operativsystem som heter OS X. För datorer med
OS X finns nästan samma program som för PC-datorer, men det är inte möjligt att
använda precis samma program i två olika datortyper: du kan till exempel inte
installera en Mac-version ur ett Office-paket i en Windows-dator. Det är möjligt att
installera andra operativsystem i Mac-datorer, men operativsystemet OS X finns
endast för datorer tillverkade av Apple. I Apples lättare bärbara enheter (iPad,
iPhone) används IOS som är en lättare version av operativsystem OS X.

Mac-datorer är populära eftersom OS X anses vara snabbt, lätt att lära sig och
tämligen stabilt, och Apples produkter anses vara väldesignade – om än rätt dyra.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/operativsystem-och-tillampningsprogram/unix-och-linux/
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Mer information om OS X hittar du tilläggsläsningen.

ANDROID

Android är ett operativsystem utvecklat för telefoner och andra mobila enheter.
Android finns inte att få för bordsdatorer, men operativsystemet är mycket omtyckt i
mobila enheter. Mer än hälften av alla mobila enheter i världen använder Android.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Med användargränssnitt avses den del av ett operativsystem, program eller enhet
med vilken användaren matar in och tar emot information. Ett textbaserat
användargränssnitt (vänstra bilden) visar text, och kommandona ges vanligtvis från
tangentbordet till en kommandorad. Med ett grafiskt användargränssnitt (högra
bilden) utför du olika funktioner genom att klicka och flytta på tryckknappar, ikoner
och menyer med musen.

   
Förstora bilden: textbaserat | grafiskt användargränssnitt

På bilderna visas samma datainnehåll: kataloglistan för en viss katalog på datorn.
Observera alltså att du tämligen ofta kan utföra samma uppgifter med datorerna
oberoende av vilket användargränssnitt du använder.

TEXTBASERAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

De moderna grafiska användargränssnitten har utvecklats ur textbaserade
användargränssnitt. Vissa operativsystem kan fortfarande användas även via ett
textbaserat användargränssnitt. Då måste kommandon ges via tangentbordet
antingen som befallningar (t.ex. “cat historia.txt”).

Den här demonstrationen visar hur man ger ett nytt namn åt en fil med ett
textbaserat användargränssnitt. Exemplet använder kommandona ren-
(rename, namnge på nytt) och dir- (directory, katalog)

I Windows får du fram en teckenbaserad kommandoprompt (Command
Prompt) på följande sätt: öppna startmenyn och skriv sedan cmd. Tryck
på Enter på tangentbordet för att öppna kommandoprompten i ett eget
fönster. I kommandoprompten som öppnas kan du ge datorn kommandon

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/mac-os-x/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_cmd_documents.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_gui_documents-1.jpg
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/kommandoprompt.htm
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från tangentbordet istället för med musen.

GRAFISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

I de flesta operativsystem är det huvudsakliga användargränssnittet grafiskt, vilket
innebär att systemet hanteras med hjälp av grafiska objekt (bl.a. ikoner) och en mus i
stället för att kommandon skrivs in i systemet. Oftast är grundidén i olika grafiska
användargränssnitt tämligen densamma, så om du t.ex. känner till
användargränssnittet i Windows så kan du förmodligen också använda bl.a. Linux.

Följande grundläggande element ingår vanligtvis i operativsystemens grafiska
användargränssnitt:

en startmeny med olika programgrupper
ett aktivitetsfält som visar alla aktiva program
ett skrivbord
olika ikoner och snabbikoner.
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HANTERING AV OPERATIVSYSTEMET

Denna sida behandlar följande saker:

Starta och stänga av datorn
Startmenyn, aktivitetsfältet och skrivbordet
Ikoner och knappar
Guide- och hjälpfunktioner

STARTA OCH AVSTÄNGNING

Operativsystemet ska startas och stängas av kontrollerat, så att viktig information inte
går förlorad. Ibland lönar det sig inte att stänga av datorn utan i ställer kan du
använda strömsparläget:

Viloläge (Standby, Sleep, Suspend): försätter datorn i ett läge där du mycket
snabbt kan återgå till att använda de program och filer som är öppna. Standby-
eller viloläget förbrukar batteri och ström, men förbrukningen är lägre än vid
normal användning av datorn. Fördelen med viloläget i förhållande till
strömsparläget är att övergången till det normala användningsläget är snabbare
vid viloläge än vid strömsparläge. Du aktiverar och inaktiverar viloläget i
startmenyn och genom att stänga locket på en bärbar dator.
Strömsparläge (Hibernation): djupare strömsparläge som särskilt används i
Windows-datorer och som sparar all olagrad data på hårddisken. När du startar
datorn från strömsparläget återställs alla program du använde tidigare till
samma läge som de var i före strömsparläget. När det gäller
strömförbrukningen kan strömsparläget jämföras med att stänga av datorn. Det
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förbrukar alltså inte batteriet i en bärbar dator. Du försätter oftast datorn i
strömsparläge i startmenyn och avslutar strömsparläget genom att trycka på
datorns strömknapp.

För en längre tid (t.ex. för natten) är det förnuftigast att stänga av datorn helt med
hjälp av operativsystemets funktion Shutdown (Stäng av). Om datorn låser sig lönar
det sig också alltid att först försöka använda funktionen Restart (Starta om) i
Startmenyn (mer information om hur du löser problemsituationer).

STARTMENYN

Med hjälp av startmenyn (se
följande bild) hanterar du
merparten av datorns funktioner,
och i den kan du bl.a.
(hänvisningarna inom parentes
gäller framför allt Windows 10):

Starta de mest använda
programmen under punkten
Most used (Mest använda)
eller bläddra i den
alfabetiska listan nedanför
Söka program, filer eller
mappar i din dator genom
att skriva in ett sökord när
menyn är öppen
Ändra dina inställningar
genom att klicka på den
människoliknande ikonen i
den vänstra kanten
Hantera kataloger och filer (File Explorer, Utforskaren)
Göra ändringar i din dator i Inställningar (Settings) genom att klicka på
kugghjulsikonen
Stänga av datorn eller starta om den med hjälp av strömbrytarknappen Power
(Ström)

I rutorna till höger på bilden finns dessutom länkar till bl.a. nyheter, väder och olika
appar. Du kan ändra deras storlek, innehåll och placering samt lägga till och ta bort
rutor genom att placera muspekaren ovanpå ikonen, klicka med den högra
musknappen och välja lämplig funktion i menyn som öppnas. Du kan redigera
innehållet i startmenyn mer ingående under punkten Settings (Inställningar) –
Personalization (Anpassning) – Start.
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AKTIVITETSFÄLTET

I aktivitetsfältet (taskbar) ser du bl.a. de program som används just nu. Där kan du
även fästa genvägar via vilka du snabbt kan starta programmen.

Om du vill fästa ett program i aktivitetsfältet högerklickar du på ikonen och väljer Pin
to taskbar (Fäst i aktivitetsfältet).

I den högra hörnet av aktivitetsfältet – intill klockan – ser du Notification Area eller
meddelandefältet där du förutom klockan också ser ikoner som visar status för olika
program och tjänster. På exempelbilden ser du dessutom högtalarikonen omedelbart
till vänster om klockan. Du kan justera volymen genom att klicka på den.

SKRIVBORDET

När operativsystemet i din dator har laddats visas Desktop (Skrivbordet) på skärmen.
Här hittar du oftast en mängd ikoner som används för att kontrollera datorn och starta
program. Skrivborden ser vanligtvis lite olika ut i olika operativsystemnedan: till
vänster visas skrivbordet i Windows 10 och till höger skrivbordet i Linux Ubuntu.

    
Förstora bilden: Skrivbordet i Windows | Skrivbordet i Linux

På skrivbordet finns vanligtvis följande ikoner, beroende på vilka inställningar och
installationer som har gjorts:

En länk till den mapp där de egna filerna sparas (Documents, Home e.d.):
observera att själva mappen kan finnas på nätet i stället för på arbetsstationen.
Papperskorgen: här lagras data som du har raderat.
Startikoner för olika program. Observera att du själv kan lägga till
programikoner på skrivbordet om du vill.

IKONER OCH GENVÄGAR

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_desktop_b.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/ubuntu15_iso.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_desktop_b.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/ubuntu15_iso.jpg
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I grafiska användargränssnitt används ikoner för att
hänvisa till filer och mappar. Ikonens utseende visar
vilken typ av ikon det är fråga om. Filer och mappar
har till exempel egna ikoner som ser olika ut.

Arbeten som du har sparat finns i filer som har ikoner
och namn enligt innehåll. Här intill finns bilder på en
del av de vanligaste filtyperna och deras ikoner.
Genom att dubbelklicka på filikonen öppnar du filen
och startar det program som filens innehållstyp är
kopplad till (mer information om filtyper).

Även program – eller rättare sagt programfiler –
har egna ikoner. När du dubbelklickar på en
programikon startar programmet. Nedan ser du
några programikoner.

Programmen startas ofta från s.k. genvägar
(Shortcuts) till filer, mappar, program och
andra filer. En genväg är inte den ursprungliga
programfilen och inte heller en kopia av den,
utan en länk till en fil som finns någon

annanstans. Om du raderar genvägen händer ingenting med det program som är
länkat till den.

Du känner igen en genväg på att den har en pilsymbol i det nedre hörnet (se bilden).

KNAPPAR

I programmens aktivitetsfönster finns knappar som du bekräftar funktionerna med. I
de flesta funktionerna visas knappalternativen OK och Cancel (Avbryt), men ofta
visas också alternativet Apply (Verkställ) i funktionsfönstret. När du klickar på den
här knappen träder ändringarna du har gjort genast i kraft.

OPERATIVSYSTEMETS HJÄLPFUNKTION

I nästan alla operativsystem finns en hjälpfunktion. I den kan du söka efter
instruktioner enligt ämnesområde eller med sökord. Ett behändigt sätt att söka efter
instruktioner är att använda nyckelord på samma sätt som när du söker information
på webbsidor med hjälp av sökprogram.

Du hittar hjälpfunktionen i Windows med hjälp av kommandot Help and Support
(Hjälp och support) i startmenyn eller genom att trycka på tangenten F1 på
tangentbordet. På skärmen öppnas då ett fönster med instruktioner listade enligt
ämnesområde. Du kan även söka efter instruktioner genom att skriva ett sökord i
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fältet avsett för sökning och sedan klicka på förstoringsglaset i den högra kanten av
fältet.

I operativsystemet Windows 10 öppnar du hjälpfunktionen genom att
öppna startmenyn i den nedre vänstra kanten av skärmen, skriva in
”startguide” på tangentbordet och trycka på Enter.
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INSTÄLLNINGAR FÖR OPERATIVSYSTEM

Datorer fungerar oftast som du vill, men när du till exempel använder en publik dator
stöter du lätt på det problemet att datorns inställningar är helt åt skogen efter den
tidigare användaren. Likaså bör du kunna justera inställningarna i ett nyinstallerat
operativsystem, så att de passar dig. Därför är det viktigt att veta hur man ändrar
vanliga inställningar. Här tar vi bl.a. upp:

Datum- och tidsinställningar
Region- och språkinställningar
Skärminställningar
Reglering av ljudstyrkan

HANTERING AV OPERATIVSYSTEMETS
INSTÄLLNINGAR

Många datorinställningar görs via kontrollpanelen i operativsystemet. Följande är
exempel på inställningar i operativsystemet Windows 10. Du når dem genom att välja
Settings (Inställningar) i startmenyn. På skärmen visas då ett fönster, där du kan
ändra de inställningar du önskar.

*I operativsystemet MacOS kommer du till inställningarna genom att
klicka på System Preferences (Systeminställningar) i Applemenyn.
*I Ubuntu hittar du inställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen
System preferences (Systeminställningar) i raden av ikoner i den
vänstra kanten.
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I operativsystemets kontrollpanel nedan har funktionerna listats enligt ämnesområde,
och de vanligaste funktionerna inom varje område finns under rubrikerna. Klicka på
rubrikraden för att se fler funktioner och inställningar som anknyter till ämnesområdet.
Du kommer bl.a. till följande inställningar:

Nätverksinställningar (Network & Internet, till exempel trådlöst och
kabelanslutet lokalnät)
Skärminställningar (under punkten Personalization, Anpassning)
Tids- och språkinställningar (Time & language)
Program (Apps, du kan lägga till och ta bort program)
Uppdateringar av programvara och datasäkerhet (Update & security)

TIDS- OCH SPRÅKINSTÄLLNINGAR

Rätt datum- och tidsinställningar är viktiga för att datorn ska fungera felfritt, eftersom
fel inställningar kan leda till att du till exempel av misstag ersätter en nyare fil med en
äldre version.

Du kan även ändra de landsspecifika inställningarna för operativsystemet och
programmen, till exempel vilka tal- och myntenheter som används samt sättet att visa
tid och datum. Du kan också byta språk i operativsystemet, till exempel från engelska
till svenska.

SKÄRMINSTÄLLNINGAR

Datorns skärminställningar avgör hur bilden i datorn ser ut: beroende på
inställningarna kan bilden vara antingen mycket bra eller ytterst dålig. Eftersom den
tidigare användaren av datorn kan ha valt fel inställningar för den skärm du använder
(till exempel kan bildens skärmupplösning vara fel inställd, så att bilden är oskarp)
bör du kunna byta skärmläge så att det motsvarar behovet.
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Du hittar skärminställningarna i Windows under punkten Personalization
(Anpassning) i menyn Settings (Inställningar). I fönstret som öppnas kan du byta
bakgrundsfärger och bakgrundsbild, skärmupplösning och textstorlek (detta är en
fördel i synnerhet om menytexterna i operativsystemet och programmen verkar för
små).

För bildskärmar har alltid angetts en s.k. ursprungsupplösning, dvs. den normala
upplösning för skärmbilden som gör att bilden på skärmen ser bäst ut. Den normala
upplösningen för bildskärmar till stationära och bärbara datorer är full HD-
upplösning (FullHD), dvs. 1920×1080. Du hittar den normala upplösningen för din
skärm i instruktionsboken för skärmen.

Du kan byta skärmläge genom att föra skjutreglaget Resolution (Upplösning) till
den önskade inställningen. Ju högre siffra du väljer, desto skarpare men mindre blir
elementen på skärmen (lägg dessutom märke till att olika program har olika
zoomfunktioner, som inte påverkas av den här inställningen).

REGLERING AV LJUDSTYRKAN

Du ändrar enklast inställningarna för ljudstyrka i din dator genom att klicka med
vänster musknapp på högtalarikonen i den högra kanten av aktivitetsfältet och välja
Mixer i fönstret som öppnas. Reglage för ljudstyrka och för att stänga av ljudet finns
även ofta på datorns tangentbord.

Det är oftast förnuftigt att placera reglagen någonstans i mitten i stället för i
ytterlägena. Då hörs ljudet när man till exempel använder hörlurar, men det skräller
inte. Observera dessutom ikonerna Mute (Stäng av ljudet) nedanför skjutreglaget för
ljudstyrkan: om du klickar på någon av dessa stänger datorn av den aktuella
ljudkällan helt och hållet.
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INSTALLERING OCH AVINSTALLERING AV PROGRAM

På nätet finns det oändligt många olika program som du kan ladda ner på din dator.
Vissa program är helt gratis. Vissa program får du prova gratis under en bestämd tid,
men därefter måste du betala för användningen av dem. En tredje modell som är
särskilt populär inom mobilspelen är den s.k. freemium-modellen, där du mot extra
kostnad kan få flera användbara egenskaper.

Kostnadsfria och kommersiella program finns både på HU:s programdistribution och
på olika nedladdningstjänster för programmen, bl.a. download.cnet.com.

Observera att program som du laddar ner från diffusa källor kan innehålla
olika sorters fientlig programvara. Ladda endast ner program från sajter
du vet att du kan lita på,t.ex. HU:s programdistribution. Kontrollera att du
laddar ner programmet från rätt källa i webbläsarens adressfält och kör de
nedladdade filerna med ett antivirusprogram innan du öppnar dem (mera
om antivirusbekämpning). Det finns ett flertal ställen för
universitetsstuderanden där du kan ladda ner och installera program. Du
kan läsa mera om dem i kapitel 2 ”IT-miljön vid HU”.

PROGRAMINSTALLERING

Vanligtvis installeras program genom att de laddas ner från nätet. Ibland blir du
kanske tvungen att installera ett program med hjälp av ett särskilt lagringsmedium
(t.ex. en DVD-skiva eller en USB-minnessticka). Vanligtvis vägleder
installationsprogrammen dig genom hela installationen, så det är lätt att installera
programmet.
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http://download.cnet.com/
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Om du laddar ner programmet på nätet ska du först spara programmet på din
dator. Installationen startar när du öppnar programfilen som du sparade. När
installationen är klar och programmet fungerar behövs installationsprogrammet
vanligtvis inte längre och du kan radera det om du vill.
Om du installerar programmet med hjälp av en skiva startar
installationsprogrammet vanligtvis automatiskt när du lägger in DVD-skivan i
DVD-enheten. Följ då instruktionerna i installationsprogrammet.

Se videon:
– Radera installationsprogram (Windows 7)
Installation av ett nytt antivirus- och brandväggsprogram i Windows-
operativsystemet (Windows 7)

Kontrollera att du har tillräckligt med lagringsutrymme i din dator innan du installerar
ett nytt program. Du kan kontrollera mängden ledigt diskutrymme i Windows 10
genom att i startmenyn klicka på Settings (Inställningar) och sedan på System i
fönstret som öppnas. När du klickar på fliken Storage (Lagring) visas i fönstret som
öppnas användningsgraden för din dators lagringsmedier uttryckt både i siffror och
som en vågrät balk, där den blå delen anger utrymmet som används, medan den grå
delen visar det lediga utrymmet (se exempelbilden nedan).

AVINSTALLATION AV PROGRAM

Du bör alltid ta bort program från datorn på ett kontrollerat sätt. Så här tar du bort ett
program i Windows 10:

Öppna Startmenyn
Välj Settings (Inställningar)
Välj System (system)
Klicka på Apps & Features (Program och egenskaper)
Välj det program du vill ta bort i listan

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/uninstall_f-sec_fi/multiscreen
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/install_f-sec_fi/multiscreen
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/install_f-sec_fi/multiscreen


Installering och avinstallering av program | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...ns/1-introduktion-till-datoranvandning/1-1-datorns-funktionsprinciper/installering-och-avinstallering-av-program/[17.10.2019 17.51.09]

Edellinen Seuraava
PAGES

1 Introduktion

1.1 Användningen av datorer

Datorns grundläggande delar och funktionsprincip

Anslutningar och portar

Lagring

Operativsystem och användargränssnitt

Hantering av operativsystemet

Inställningar för operativsystem

Installering och avinstallering av program

Övningar i avsnitt 1.1

1.2 Filer och kataloger

Filers och katalogers egenskaper

Sambandet mellan filtyper och program

Bra rutiner för lagring

Återställning av raderade filer

Sökning efter filer

Komprimering och dekomprimering

Objektshantering och klippbordet

Klicka på Uninstall (Avinstallera)

Ta inte bort program genom att försöka ta bort programmets
installationsmapp på hårddisken. Det här sättet fungerar vanligtvis inte
felfritt, lämnar spår av programmet i operativsystemet och orsakar
driftstörningar. Kom också ihåg att du, även om du raderar startikonen
(genvägen) i startmenyn, inte tar bort själva programmet, utan endast
genvägen. Om du endast tar bort genvägen blir själva programmet kvar
på din dator.
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ÖVNINGAR I AVSNITT 1.1

ÖVNING 1 –  Datorns grunddelar och funktionsprinciper

1. a) Varför behövs det tillräckligt mycket läs- och skrivminne, d.v.s. RAM-minne, i
datorn?
b) Hur mycket läs- och skrivminne finns det i din dator?

2. a) Vad är en hårdskiva och var brukar den finnas?
b) Hur mycket lagringskapacitet finns det på din dators hårdskiva?

3. Innanför datorskalet finns det en del som alla andra viktiga delar av datorn är
fästa vid. Vad kallas den delen?

4. Vad heter delen som utför alla kommandon som ges åt datorn?

Studera datorn du använder och fundera på:

1. Om den har en DVD-enhet eller BluRay, och vilkendera i så fall?
2. Har din dator en mus, styrskiva (Touchpad) eller styrpinne – eller kanske alla

dessa?

ÖVNING 2 – De viktigaste anslutningarna

I denna övning studerar vi olika anslutningar till datorn.

1. a) Hur många USB-anslutningar har din dator?
b) Finns det några anslutningar i frampanelen av datorn?

2. a) Har datorn uttag för hörlurar, linje in och mikrofon?
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b) Är någon kringutrustning ansluten till ovannämnda uttag?
c) Om ingen kringutrustning är ansluten till datorn, anslut då t.ex. ett par
hörlurar.

3. Har din dator en Ethernet-anslutning?
4. Kan man använda ett trådlöst WLAN-lokalnätverk med datorn?

ÖVNING 3 – Kringutrustning och lagringsmedier

Denna övning behandlar kringutrustning för datorn.

1. Vilken sorts skrivare är förmånligare att använda om man skriver stora mängder
text, bläckstråle- eller laserskrivare?

2. Vad behöver du för att kunna använda ett ordbehandlingsprogram för att
modifiera ett dokument som du har på papper?

3. Du arbetar både på din hemdator och datorer vid universitetets, och behandlar
ofta samma filer på båda ställena. Vilket lagringsmedium passar dina behov
bäst?

4. Du har färdigställt ett jobb på 48 MB. Du vill göra en säkerhetskopia och
arkivera filen. Vilket lagringsmedium passar bäst för den här uppgiften?

5. Du har ett stort fotografi som du vill lagra på något lagringsmedium. Bilden är
2405 kB stor. Vilket lagringsmedium skulle du använda?

6. Varför är det lättare att använda USB-minnen som lagringsmedium än CD-
skivor?

7. Vad kostar ett USB-minne med lagringskapaciteten 16 GB? Ta reda på det via
t.ex. Sanomas prisövervakning.

I följande övningar kan du försöka lagra data på olika medier.

Simulationsövning, lagra på datorns hårdskiva
Simulationsövning, lagra på urtagbart lagringsmedium

ÖVNING 4 – Operativsystem och användargränssnitt

I det här skedet kommer vi åt datorprogrammen.

1. a) Vad har operativsystemet för betydelse med tanke på användning av datorn?
b) Vilket operativsystem är installerat i den dator du använder?

2. Hur startar man ett operativsystem?
3. Vad är ett användargränssnitt och vad är skillnaden mellan ett textbaserat och

ett grafiskt användargränssnitt?
4. Red ut följande:

http://hintaseuranta.fi/
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Windows7_saving_documents_sv.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Windows7_saving_USB_sv.htm
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a) Finns det några snabbikoner på skrivbordet i ditt operativsystem?
b) Öppna Start-menyn och ta reda på vilka program du har i din dator.
c) Ta också reda på vilka ikoner som syns i datorns aktivitetsfält (Task bar).

ÖVNING 5 – Hantering av operativsystem

I denna övning ser vi på inställningarna hos operativsystemet (instruktionerna
passar till Windows XP-operativsystemet). Var noggrann då du ändrar på
inställningar: slarvigt gjorda inställningar kan bl.a. få datorn att låsa sig! övningarna
kan i huvudsak göras via Control Panel (Kontrollpanel)- fönstret som man kan
öppna från Start-menyn.

 Öppna menyfönstret där du kan ändra på de regionala inställningarna. Välj
England (Storbritannien) från rullgardinsmenyn. Kontrollera hur förändringen
syns på siffror och datum. Godkänn inte inställningen, utan klicka på Cancel
(Avbryt).
Läs i textmaterialet hur du kan göra typsnittet i menyerna större.
Ändra resolutionen på din bildskärm och se på hur det påverkar
programfönstren. Byt tillbaka till resolutionen du hade förut. (instruktion).

ÖVNING 6 – Installering och radering av program 

I denna övning ser vi på hur man installerar program.

innan du installerar något, kontrollera hur mycket utrymme det finns på din
hårdskiva. Om det finns flera gigabyte med utrymme, räcker det till.
Om du har en dator, logga in i universitets programdistribution. Sök där ett
program som intresserar dig, och om du hittar ett sådant, installera det på din
dator.

FACIT

ÖVNING 1 – Datorns elementära delar och funktionsprinciper

a) Om datorn har alltför lite RAM-minne fungerar programmen mycket långsamt.

a) Hårdskivan är ett lagringsmedium inuti datorn. Vanligen finns datorns
operativsystem och program lagrade på hårdskivan. Man kan också lagra sina
egna arbetsfiler på den.
Moderkortet
Processorn

http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
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Anslutningar och portar
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Filers och katalogers egenskaper

Sambandet mellan filtyper och program

Bra rutiner för lagring

ÖVNING 3 – Kringutrustning och lagringsmedia

Skanner eller multifunktionsskrivare samt textigenkänningsprogram eller OCR-
program, om funktionen inte redan finns i enheten.
USB-minne

ÖVNING 4 – Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystemet sköter bl.a. om samarbetet mellan kringutrustning som
kopplats till datorn och programmen på datorn, samt att filsystemet fungerar
(lagring, läsning o.s.v. av filer).
Operativsystemet startar automatiskt när man startar datorn: då söker datorns
BIOS-program upp operativsystemet från olika lagringsenheter på datorn (t.ex.
hårdskivan). Om BIOS hittar operativsystemet börjar det flytta det till läs- och
skrivminnet (RAM).
Med textbaserade användargränssnitt ger man kommandon genom att skriva
dem, med ett grafiskt användargränssnitt ger man dem vanligen med musen.
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1.2 FILER OCH KATALOGER

När du tillämpar bra rutiner för att namnge och spara filer, hittar du snabbt och säkert
den information du söker. Dessutom är det viktigt att känna till de vanligaste
filtyperna, eftersom du med olika program oftast kan spara filer i flera olika filformat.
Filformatet visar vilket slag av data filen innehåller.  Filer med mp3 är musikfiler, txt är
en textfil och exe en programfil.

I det här avsnittet lär du dig dessutom hur du komprimerar och dekomprimerar filer
och många andra rutiner som gör det lättare att använda datorn.
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FILERS OCH KATALOGERS EGENSKAPER

På den här sidan får du bekanta dig med bl.a. följande gällande filer och kataloger:

Begreppen fil och katalog
Namngivningspraxis
Begreppet sökväg
Begreppet filtyp
Måttenheter för data
Hantering av fil- och mappvyn

FILER OCH KATALOGER

Med en fil (File) avses data som har sparats som en separat helhet på hårddisken
eller på ett annat lagringsmedium. Ett proseminariearbete till exempel sparas som en
fil, liksom en diapresentation eller ett fotografi. Utmärkande för filer är:

En fil har alltid ett namn.
En fil tar alltid upp en viss mängd lagringsutrymme.
En fil har alltid sparats i ett visst format: text sparas i något av de många
formaten för textfiler, ett fotografi i något av de många lagringsformaten för
fotografier osv.
En fil innehåller lagrad information om när den har skapats och när den senast
har redigerats.
Särskilt på nätet har det vanligtvis fastställts vem som har rätt att använda filen.

Filerna sparas antingen i användarens egen dator eller på nätet.
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Med en katalog eller en mapp (Directory) avses en plats där filer eller andra
kataloger sparas.

NAMN

Fundera noggrant på vilket namn du ger din fil. Använd tillräckligt beskrivande
filnamn, så att du också om flera år kan identifiera filens innehåll utifrån namnet.
Undvik förkortningar och skriv ut hela namnet. Det är t.ex. bättre att kalla en fil för
”Kulturmöten i tiden” än bara ”Kult”.

Sätten att namnge filer och kataloger varierar i de olika operativsystemen: i Windows
används till exempel i allmänhet ett filnamnstillägg som består av ett eller flera
tecken efter punkten i filnamnet. Filnamnstillägget anger filtypen. I Linux behövs
överhuvudtaget ingen identifiering alls.

Beroende på system kan det även vara förbjudet att använda vissa specialtecken (: >
/ * ? ” > |) i filnamnen. Mellanslag och skandinaviska tecken (å, ä, ö) kan ibland
medföra problem på nätet. Om du stöter på problem när du ska publicera filer på
nätet ska du ta bort eventuella specialtecken ur namnet.

Observera att STORA och små bokstäver i filnamnen spelar en roll till exempel i
Linux: Raimo.txt är något annat än raimo.txt. I Windows kan stora och små bokstäver
användas friare.

SÖKVÄG

En fils och en katalogs sökväg (Path)är en teckensträng som anger var filen eller
katalogen befinner sig. Sökvägen för en enskild fil på hårddisken (i Windows) kan
t.ex. se ut så här

C:\Users\rkeskiva\Documents\Studies and stuff\Study diary.docx

Sökvägen anger att filen med namnet Study diary.docx finns på C-skivenheten, i
användaren ”rkeskivas” undermapp Studies. Grafiskt kan samma information
uttryckas så här:

Observera att sökvägens struktur beror på operativsystemet: information om till
exempel sökvägsstrukturen i Linux finns i tilläggsläsningen.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/operativsystem-och-tillampningsprogram/unix-och-linux/hantering-av-filer-och-kataloger/
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FILTYP

En fil kan innehålla bl.a. text, videon eller annat material. När innehållet sparas i en fil
av ett visst, allmänt känt format talar man om en viss filtyp. En bild som har tagits
med en digitalkamera sparas ofta som en bildfil av typen JPEG, medan ett
ordbehandlingsdokument sparas som en dokumentfil av typen DOCX eller RTF.

I Windows framgår filtypen av filnamnstillägget efter punkten i filnamnet (vanligtvis tre
bokstäver). Detta filnamnstillägg anger alltså i vilket format informationen sparats i
filen.

Om du ändrar filnamnstillägget eller låter bli att skriva ut det vet
operativsystemet inte nödvändigtvis i vilket program den aktuella filen ska
öppnas! Det blir också svårare att öppna filen via programmet, eftersom
den inte längre anges som standard i dialogrutan Open (Öppna) i det
program du använder.

Om filnamnstillägget inte visas i mapparna i Windows (se ikonen till
vänster nedan) blir det besvärligt att ta reda på vilken filtyp det är fråga
om.

Så här gör du filnamnstilläggen synliga: öppna Control Panel
(Kontrollpanelen) och klicka på Appearance and Personalization
(Utseende och anpassning). I nästa vy klickar du på rubriken Folder
Options (Mappalternativ). Gå till fliken View (Visning) i fönstret som
öppnas på skärmen och rulla neråt i listan Advanced settings
(Avancerade inställningar) Ta bort krysset i rutan för Hide extensions
for known file types (Dölj filnamnstillägg för kända filtyper) och
godkänn inställningen genom att klicka på OK. Då blir filnamnstillägget
synligt (se bilden till höger).

Se en demofilm: Gör filnamnstilläggen synliga

FILSTORLEK OCH MÅTTENHETER FÖR STORLEKEN

Du har stor nytta av att förstå vad filstorlekarna betyder. Om du skickar en alltför stor
fil till en vän blir din väns e-brevlåda full och täpps till – eller så skickas ditt
meddelande inte i väg alls. Det går kanske inte heller att spara flera stora filer på en

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_showing_extensions_fi.htm
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minnessticka, om du inte kan bedöma hur mycket utrymme filerna kräver.

Informationen sparas i binär form, dvs. som tal bestående av ettor och nollor. Den
minsta lagringsenheten för data – en bit (b) – kan få antingen 1 eller 0 som värde.
När man kombinerar flera bitar efter varandra bildar de i sin tur byte (B). Ett exempel
på en byte är ”01011001”. Om du skriver ordet ”data” på din dator består det i sin tur
av fyra byte (varje bokstav kräver vanligtvis utrymme som motsvarar en byte).

Lagringskapaciteten anges som det maximala antalet byte, dvs. hur många byte som
kan lagras i mediet. Lagringskapaciteten är ofta så stor att den beskrivs så här:

Enhet Förkortning Storlek i bitar eller byte

byte B (Byte) 1 byte = 1 tecken = en 8 bitars sekvens

kilobyte kB 1 024 byte

megabyte MB 1 024 kilobyte

gigabyte GB 1 024 megabyte

terabyte TB 1 024 gigabyte

Filtypen har mycket stor inverkan på filens lagringsstorlek. Ett dokument på en sida
som enbart innehåller text kan till exempel vara 3 kilobyte, medan ett fotografi som
har tagits med en digitalkamera kan vara 3 megabyte eller till och med avsevärt
större (hur stort utrymme bilder kräver beror mycket på i vilket format de sparas). En
hel film kräver i sin tur lätt flera gigabyte lagringsutrymme.

TIDPUNKT DÅ EN FIL SKAPADES OCH ÄNDRADES

När alla detaljer om filerna visas i ett öppet filfönster ser du ofta även filens senaste
ändringsdatum (Date Modified).

Om du även vill kontrollera vilket datum filen skapades (Date Created)
högerklickar du på ikonen för den önskade filen och väljer Properties (Egenskaper) i
snabbmenyn som öppnas. Då visas tidpunkten när filen skapades och redigerades
så här:
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1 Introduktion

1.1 Användningen av datorer

HANTERING AV FIL- OCH MAPPVYERNA

Om du vill kan du ändra fönstervyn för filmapparna, så att informationen om de filer
och mappar som fönstret innehåller visas på det sätt du önskar (till exempel som
förhandsgranskningsbilder eller så att du ser datum). I Windows 10 till exempel kan
du ändra vyn genom att klicka på knapparna till höger i den nedre kanten (se
exempelbilden nedan).

Samma funktion hittar du även i menyn View (Visa) som du kan ta fram i mappvyn
genom att trycka på Alt-knappen på tangentbordet.

Demo: ändra mappvyn

Du kan sortera filer och mappar genom att klicka på de rubriker som visas ovanför
förteckningen. Om du till exempel vill sortera filerna enligt ändringsdatum klickar du
på rubriken Date Modified (Senast ändrad) (se föregående bild). Du kan byta
sorteringsordning genom att klicka på knappen på nytt.

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_nakymademo_all.htm
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SAMBANDET MELLAN FILTYPER OCH PROGRAM

DE VANLIGASTE FILTYPERNA

När du dubbelklickar på filikonen öppnas filen vanligtvis i ett program som kan
hantera filer av det här slaget. I Windows ”identifieras” filen med hjälp av filtillägget.
De viktigaste filtyperna och deras filtillägg är:

Filtyp Filnamnstillägg

Text (oberoende av program) txt

Rich Text Format (oberoende av program) rtf

Portable Document Format (oberoende av program) pdf

Word doc, docx

PowerPoint ppt, pptx

Excel xls, xlxs

Filkomprimering zip, rar, 7z

CorelDraw cdr

Filtyper för program som ska startas bat, exe, com, pif

Bildfiltyper (oberoende av program) jpg, bmp, gif, tif

När det gäller filkompatibilitet är det bra att känna till att

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26220


Sambandet mellan filtyper och program | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/.../1-introduktion-till-datoranvandning/1-2-filer-och-kataloger/sambandet-mellan-filtyper-och-tillampningsprogram/[17.10.2019 17.51.45]

Du inte automatiskt kan ändra formatet på data i en fil genom att ändra på
filnamnstillägget! Om du t.ex. ändrar filnamnstillägget på dokumentet
“minnen.docx” till “minnen.rtf” är det bara filnamnet som ändras; filen är
fortfarande i docx-format. Om du alltså vill ändra på filformatet måste du öppna
filen med ett lämpligt program och spara i ett nytt filformat.
Det lönar sig oftast att spara filer i det formatet som bäst passar
programmet du har skapat filerna med. Men om du vill dela dokumentet t.ex.
med dina vänner eller själv redigera den i ett annat program, är det viktigt att du
försäkrar dig om att du faktiskt kan öppna filen. Det lönar sig spara ett
dokument i textbehandlingsprogrammet Words eget docx-format i RTF-format,
eftersom det då kan öppnas med vilket program som helst.
För filer som inte längre ska delas är PDF-formatet ett bra alternativ,
eftersom det fungerar i de flesta enheter. Innehållet i en PDF-fil ser alltid
likadant ut oberoende av i vilken dator det visas (läs mera om PDF-filer).
Observera att nyare programversioners filer inte nödvändigtvis är
kompatibla med gamla versioner. När du använder kompatibla filformat (t.ex.
RTF i textfiler) fungerar filerna säkert även i äldre programversioner.

SAMBAND MELLAN FILTYP OCH APPLIKATION

När du dubbelklickar på en fil öppnas filen
vanligtvis i en applikation. Bilder i JPG-
format kan emellertid öppnas med många
olika program, så filen kanske inte öppnas
just i det program som du vill använda. Du
kan ändra program som ska öppna filen
genom att klicka med den högra
musknappen på ikonen för den fil du vill
öppna. Välj Open with (Öppna med) i den
snabbmeny som öppnas och välj sedan
Choose another app (Välj
standardprogram). Då visas följande
fönster i vilket du kan välja det program du
önskar. När du klickar på OK öppnas filen i
programmet du har valt.

Åtgärden ändrar program en gång. För att göra ändringen bestående kryssar du för
alternativet Always use the selected program to open this kind of file (Använd
alltid detta program för att öppna den här filtypen) i menyn. Då öppnas alla filer
av samma typ i det valda programmet.
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BRA RUTINER FÖR LAGRING

Med olika datorprogram sker lagring i princip på samma sätt, fast lagringsfönstret kan
se olika ut beroende på program. Men oberoende av om du sparar filer i ett moln, på
en nätverksdisk eller på hårddisken på din hemdator kan du hålla ordning bland dina
filer genom att följa dessa råd:

Skapa en tydlig mappstruktur för dina filer så att du senare kan hitta dem lätt.
Namnge filerna omsorgsfullt
Ändra namn på filer med orediga namn. Välj filen du vill namnge, högerklicka
och välj Rename (Byt namn).
Ordna in alla filer i rätta mappar och se över din mappstruktur då och då.
Kom ihåg att säkerhetskopiera dina filer.
Ta bort onödiga filer. Annars blir det med tiden svårt att hitta viktiga filer.

BETYDELSEN AV EN TYDLIG MAPPSTRUKTUR

Oberoende av var du sparar dina filer lönar det sig att planera mappstrukturen. I en
oredig mappstruktur är det svårt att hitta information. Det är också svårt att göra
säkerhetskopior eller flytta filer till en annan dator om filerna är mycket spridda.

Skapa ditt mappsystem så att det finns en mapp på din hårddisk. Skapa
undermappar för olika slag av data under den. Dela upp undermapparna i flera
undermappar. Exempel:
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SKAPA MAPPAR

Med hjälp av mappar kan du hålla reda på filerna på din dator. Du kan skapa en ny
mapp så här:

1. Gå från startmenyn till den skivenhet där du vill skapa mappen. Beroende på
operativsystemet och inställningarna kan du ha en ikon som låter dig bläddra i
mapparna och filerna på din dator.

2. Högerklicka på ett tomt område i fönstret och vänsterklicka i menyn som öppnar
sig på New (Ny) och i undermenyn Folder (Mapp).

3. En ny mapp syns i fönstret. Mappens namn är förvalt. Du kan skriva in ett nytt
namn för mappen.

4. Godkänn namnet med Enter. Högerklicka för att öppna mappen och skapa nya
mappar i den (undermappar) på samma sätt.

ÄNDRA NAMN

I de flesta operativsystem kan du ändra namnet på filer och mappar oberoende av
var de har sparats. I Windows 7 ger du en fil eller en mapp ett nytt namn så här:

1. Gå t.ex. via startmenyn (Start) till den
skivenhet där filen eller mappen du vill
ändra namn på finns.

2. Högerklicka på filen eller mappen du
vill ändra namn på.

3. Vänsterklicka Rename (Byt namn) i
menyn som öppnas enligt bilden
nedan:

4. Programmet väljer automatiskt
filnamnet (namnet blir blått) som
tecken att du kan skriva ett nytt namn.
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Skriv nu det nya namnet och godkänn
slutligen med Enter eller genom att
klicka en gång utanför ikonen.

FLYTTA OCH KOPIERA

Du kan flytta (Move) eller kopiera (Copy) mappar och filer till ett annat ställe. I
följande exempel flyttar vi en mapp:

1. Klicka med den högra musknappen på mappen som ska flyttas.
2. Vänsterklicka på Cut (Klipp) i snabbmenyn som öppnas.
3. Öppna mappen dit du vill flytta den aktuella mappen.
4. Högerklicka på ett tomt område i fönstret och vänsterklicka sedan på Paste

(Klistra).

Observera att om du klipper bort (Cut) ett objekt tas det bort från sitt ursprungliga
ställe. Om du däremot kopierar (Copy) blir den ursprungliga filen eller filerna kvar.

RADERA

Mappar och filer kan oftast raderas på samma sätt. Gör så här för att radera en mapp
eller fil:

1. Välj fil eller mapp som ska raderas.
2. Tryck på Delete-knappen på tangentbordet.
3. Programmet frågar efter bekräftelse. Svara Yes (Ja).

Tänk på att om du raderar en mapp så raderas samtidigt alla eventuella
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ÅTERSTÄLLNING AV RADERADE FILER

Om du av misstag har raderat en fil eller ångrar dig kan du kanske återställa
(Recovery, Restore, Salvage) den. Om du lyckas med att återställa filen beror på
var den har sparats.

Filer som du har raderat på din egen dator hamnar vanligtvis i
operativsystemets papperskorg och du kan fortfarande återställa dem till
deras tidigare lagringsställe.
Filer som raderats i OneDrives moln flyttas igen till OneDrives egen
papperskorg.
Du kan lyckas återställa filer som raderats i din hemkatalog på universitetets
nätserver, Z-stationen, om du klickar på den tidigare lagringsmappen och sedan
klickar på Restore previous versions (Återställ tidigare versioner). Du kan
försöka återställa mappen så som den såg ut för några dagar sedan.
Även raderade e-postmeddelanden hamnar vanligtvis i e-postprogrammets
egna papperskorgsmappar.
Situationen är svårare om du har raderat filen från ett externt lagringsmedium,
t.ex. en USB-minnessticka. En sådan fil kan nästan aldrig återställas utan
förstörs för alltid.

Det är inte alltid möjligt att återställa filer! Lita inte på att du kan återställa
filer, utan var noggrann med vad du raderar!

ÅTERSTÄLL FILER FRÅN PAPPERSKORGEN
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Filer som raderats från din dators hårddisk förstörs inte genast. I
stället flyttas de automatiskt till papperskorgen när de raderas. I
Windows till exempel finns det en ikon för papperskorgen på
skrivbordet.

Observera att filer som du raderar på HU:s arbetsstationer INTE läggs i
papperskorgen, utan de försvinner ut i cyberrymden! På HU:s
arbetsstationer kan du alltså inte återställa raderade filer ur
papperskorgen!

Du kan återställa en fil ur Windows papperskorg på följande sätt:

1. Dubbelklicka på ikonen Recycle Bin (Papperskorgen) på skrivbordet.
2. Nu visas alla filer i papperskorgen. Klicka med den högra musknappen på den

fil du vill återställa.
3. Klicka på Restore this item (Återställ) i menyn så som visas på

exempelbilden.
4. Filen återställs till den ursprungliga mappen.

 

TÖMMA PAPPERSKORGEN

Det är viktigt att tömma papperskorgen
ibland eftersom filerna i papperskorgen tar
upp lagringsutrymme. Töm papperskorgen
genom att högerklicka på papperskorgen
och välj funktionen Empty Recycle Bin
(Töm papperskorgen). När du har tömt
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papperskorgen kan du inte återställa filerna
som fanns i den med Windows egna
verktyg.

Observera att om du vill radera en fil från din hårddisk så att den genast förstörs och
inte flyttas till papperskorgen ska du välja filen och trycka på Shift+ Delete.

ÅTERSTÄLLA FILER SOM RADERATS FRÅN PAPPERSKORGEN

Om du har raderat en fil från papperskorgen som sedan visar sig vara mycket viktig
är det möjligt återställa den på något sätt.  Läs mera om återställningen i kapitlet om
datasäkerhet.

ÅTERSTÄLLA FILER PÅ EN NÄTVERKSDISK

Återställningen av filer som raderats från nätverksdisken beror på systemet. Närmare
information bl.a. i kapitlet om användningen av universitetets arbetsstationer.
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SÖKNING EFTER FILER

När antalet sparade filer ökar blir det besvärligt att söka efter filer genom att bläddra i
mapparna. Du hittar emellertid den fil du behöver bland tusentals fotografier, texter
och andra filer med hjälp av sökfunktionen (Search) som tillhandahålls av
operativsystemet.

Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter filer och mappar på olika ställen
utgående från till exempel filnamnet, datum då filen sparades eller filstorleken.

ANVÄND SÖKFUNKTIONEN

I Windows kan du snabbt söka
efter filer genom att klicka på
Start nere i vänstra hörnet. Skriv
sedan in namnet eller en del av
namnet på filen, programmet
eller mappen du söker.

Sökningen inleds samtidigt som
du skriver, och resultaten visas i
startmenyn ovanför sökfältet om
ett ögonblick (se exempelbilden).
Det lönar sig att vänta om du inte
genast hittar den fil eller det
program du söker, eftersom
sökningen kan dröja lite.
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Observera även att sökresultaten
sorteras enligt filtyp!

BEGRÄNSA SÖKRESULTATEN

Om du inte hittade den önskade filen i snabbsökningen kan du begränsa
sökresultaten enligt objekttyp med de ikoner som finns ovanför sökfältet (se bilden
ovan). Du kan begränsa sökresultaten till:

program (apps)
inställningar i operativsystemet (settings)
dokument (documents)
katalognamn (folders)
bildfiler (photos)
filmer (videos)
eller musikfiler (music)

Du kan också söka filer enligt filtyp. Du hittar till exempel RTF-filer genom
att skriva *.rtf som sökfras. Du kan använda olika kombinationer för att
precisera filnamnet, till exempel k*.ppt eller *promemoria.doc. Du kan
även söka efter flera filtyper samtidigt, till exempel *.doc, *.txt, *.rtf, *.pdf.

JOKERTECKEN SOM UNDERLÄTTAR SÖKNINGEN

Om du inte kommer ihåg vad filen heter som du söker kan du använda dig av
jockertecken. Med jokertecknen ? och * kan du ersätta ett eller flera tecken i din
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sökfras. I tabellen nedan finns exempel på hur jokertecknen används. Men kom ihåg
att användningen av jokertecken kan variera mellan olika operativsystem, program
och sökmotorer! Du kan till exempel inte använda jokertecken när du söker i Google.

* = vilken teckenrad som helst

a* Söker efter alla filer som börjar på a

rapport.* Söker efter alla filer som börjar med rapport. (oberoende av filtillägg)

*memo*
ELLER
memo

Söker efter alla filer som har ordet promemoria i namnet

? => ersätt ett tecken

inbjudan.do? Söker efter alla filer med namnet inbjudan, vars filtillägg inleds med
bokstäverna do (till exempel doc eller dot)
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KOMPRIMERING OCH DEKOMPRIMERING

Komprimering innebär att en eller flera filer (eller mappar) packas ihop till ett
koncentrerat paket. När du komprimerar filer blir de ursprungliga filerna kvar på sina
platser, så du kan tämligen tryggt komprimera filer. Dekomprimering igen betyder att
de packade filerna ”utvidgas” i sin ursprungliga storlek.

VARFÖR KOMPRIMERA FILER?

Komprimering (Compressing) används i huvudsak för följande ändamål:

1. En komprimerad fil tar mindre lagringsutrymme. En komprimerad fil kan flyttas
snabbare från en plats till en annan till exempel via internet.

2. Flera filer eller mappar förenas till ett paket som är lättare att hantera. Det är
ofta lättare och går snabbare att hantera en fil än en samling på t.ex. 10 000
filer.

Du känner vanligtvis igen en komprimerad fil på ikonen eller på
filtillägget zip.

Vilken nytta kan du ha av komprimering? Följande bild visar ett äkta
exempel på en studerandes okomprimerade (docx) och
komprimerade (zip) proseminariearbete. Lägg märke den stora

skillnaden mellan filernas storlekar!
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Observera att du oftast måste dekomprimera (Extract) en packad fil för att kunna
öppna den.

NÄR LÖNAR DET SIG ATT KOMPRIMERA?

Det lönar sig att komprimera filer bl.a. i följande fall:

En komprimerad fil kräver mycket mindre utrymme på hårddiskar, USB-minnen
eller annan lagringsmedier.
Du vill arkivera filen i ett litet utrymme, eftersom du inte behöver den på länge.
Du ska skicka många små filer till en kompis per e-post. Det är lätt att bifoga en
komprimerad mapp till ett e-postmeddelande, medan det är vanligtvis omöjligt
att bifoga en okomprimerad mapp. På bilden nedan ser du en bild av en
okomprimerad och en komprimerad mapp.

 

Observera att vissa typer av filer redan är komprimerade. JPEG- och PDF-filer till
exempel kanske inte går att komprimera alls, medan en bild i TIFF- eller BMP-
format kan komprimeras till en bråkdel av sin ursprungliga filstorlek.

Det lönar sig inte alls att skicka stora filer per e-post för de kan blockera
mottagarens e-postlåda. Dessutom kan överföringen vara långsam.
Överför stora filer via en nättjänst eller med hjälp av ett USB-minne.

DE VANLIGASTE KOMPRIMERINGS- OCH DEKOMPRIMERINGSMETODERNA

En av de vanligaste komprimeringsmetoderna är ZIP-komprimering. Många
operativsystem har en färdigt installerad tillämpning för ZIP-komprimering och
dekomprimering eller “zippning” (Zipping). Det kan hända att du själv måste installera
programmet i äldre operativsystem.

De mest kända komprimeringsmetoderna är:
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Komprime-
ringsmetod

Operativsystemets stöd för komprimeringsmetoden

zip Både Windows, Linux och Mac IOS kan vanligen behandla zip-filer
utan att man behöver installera ett särskilt
komprimerings/dekomprimeringsprogram.

rar Användning av rarpaket kräver oftast att man installerar ett särskilt
komprimeringsprogram (t.ex. WinRar).

gz Gz-paket är vanliga i Linux- och unixomgivningarna, där det finns
tillämpningar för att hantera dem, som gzip. Du kan emellertid också
öppna Gz-filer i Windows och Mac OS med särskilt installerade
program.

7z 7-Zip -komprimeringsprogrammets eget filtillägg.

Observera att flera av programmen som är specialiserade på komprimering och
dekomprimering kan hantera många olika komprimeringstyper. När du har installerat
ett komprimeringsprogram kan du komprimera och dekomprimera komprimerade filer
eller paket bestående av flera filer. Komprimerings- och
dekomperimeringsprogrammen har vanligtvis samma funktionsprincip. När du kan
använda ett program, kan du förmodligen också använda andra.

KOMPRIMERING AV FILER TILL ETT ZIP-PAKET

Windows 7 har ett färdigt installerat komprimerings- och dekomperimeringsprogram.
Så här komprimerar du filer i Windows 7

gå till mappen där filen eller undermappen som ska komprimeras finns. Lägg
märke till att filerna som ska komprimeras inte får vara öppna.
Klicka med den högra musknappen på filen eller mappen.  Välj i menyn som
öppnas Send To (Lähetä) undermappen Compressed (zipped) Folder
(Komprimerad mapp). Du ser menyn i bilden här nedan:
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Nu komprimerar komprimeringsprogrammet den fil eller den mapp som du har valt i
samma mapp där filen som ska komprimeras finns.

Du kan öva att komprimera filer med hjälp av denna simulation. Du hittar
flera övningsuppgifter i slutet av kapitlet.

DEKOMPRIMERA ETT ZIP-PAKET

När du dekomprimerar en zip-
packad fil dekomprimeras den
vanligtvis i en egen mapp. När
dekomprimeringen är färdig kan du
radera den komprimerade filen om
du vill. De flesta
komprimeringsprogram raderar
inte automatiskt den ursprungliga
filen i samband med
dekomprimeringen.

När du vill dekomprimera en
komprimerad fil, ska du spara den
först i en mapp. Klicka sedan med

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Windows7_zipping_sim_sv.htm
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den högra musknappen på paketet
och välj Extract All
(Dekomprimera allt) i menyn. 
Välj sedan mappen där du vill
dekomprimera paketet.
Programmet föreslår en mapp. Om
det är mappen du vill använda, klickar du på Extract (Extrahera). Om du vill byta
mapp, klicka på Browse (Bläddra) och välj en annan mapp. Gå sedan vidare genom
att klicka på Extract (Dekomprimera). Du kan välja i vilken mapp
dekomprimeringsprogrammet ska dekomprimera filerna.

Du kan öva att komprimera filer på ett åskådligt sätt med hjälp av den här
videon. Du hittar flera övningsuppgifter i slutet av kapitlet.

Beroende på operativsystemet och vilka program som installerats på

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_unzipping_sim_fi.htm
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datorn kan det i hända att du inte kan komprimera och dekomprimera filer
på det sätt som beskrevs ovan! Komprimeringsprogram som är
oberoende av operativsystem, t.ex. 7-Zip som används i vissa miljöer,
kan fungera på ett avvikande sätt. För sådana situationer finns det
instruktioner för hur du dekomprimerar filer med hjälp av 7-Zip-
programmet.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5240
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OBJEKTSHANTERING OCH KLIPPBORDET

Objekten (ikoner, filer, text, bild och annan data) behandlas på liknande sätt
oberoende av operativsystem. Funktionerna för att hantera objekt omfattar till
exempel:

val av objekt: med det avses till exempel att man “målar” en text med musen
eller tangentbordet, avskär en del av en bild eller väljer en fil med musen eller
tangentbordet.
flyttning och kopiering av valda objekt: du kan till exempel flytta ett
textavsnitt från en sida till en annan i ett ordbehandlingsprogram, och kopiera
en viktig fil från hemkatalogen till en USB-minnessticka.

OBJEKTSHANTERING MED MUSEN

Det är enkelt att hantera objekt med musen. Följande funktioner kan man utföra med
musen:

Funktion Hur?

Val av objekt
genom att
klicka

För muspekaren till objektet du vill välja och enkelklicka med den
primära musknappen (vanligen vänster knapp).

Starta ett
objekt genom
att
“dubbelklicka”

För muspekaren till det önskade stället och klicka snabbt två gånger
med den primära musknappen.
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Val av ett
område
genom att
“måla” det

För muspekaren till önskat ställe, tryck ned den primära
musknappen och håll den nere medan du för musen över området
du vill måla. Släpp musknappen när du har avgränsat den del av
objektet du ville välja.

Flytta objekt Ta tag i objektet med musen och flytta det med musen. Släpp taget
om objektet när det är där du vill ha det.

OBJEKTSHANTERING MED TANGENTBORDET

Flera funktioner går snabbare att utföra med tangenterna än med musen när du först
lär dig några viktiga tangentkombinationer. Dessa tangentkombinationer är oftast
samma oberoende på programmet.

Principen med tangentkombinationerna är oftast att man trycker först antingen på
Ctrl– eller Alt-tangenten och sedan på kommandots engelskspråkiga namn första
bokstav, till exempel Ctrl+C (Copy) är kombinationen för att kopiera. Nedan finns tre
nyttiga tangentkombinationer:

Ctrl + X Klipp (den ursprungliga datan klipps bort och placeras på klippbordet)

Ctrl + C Kopiera (data kopieras medan det ursprungliga blir kvar)

Ctrl + V Klistra in

Även dessa funktioner är mycket händiga:

Shift + Home Målar all data mellan muspekaren och början av raden

Shift + End Målar all data mellan muspekaren och slutet av raden

Ctrl + A Väljer all text, bild eller annan data

Du hittar mera material och andra tangentkombinationer.

KLIPPBORD

Klippbordet (Clipboard) är ett tillfälligt lagringsställe för data, som du kan använda
när du vill flytta och kopiera olika sorters data (objekt). När du använder klippbordet
måste du komma ihåg att innehållet försvinner när du flyttar eller kopierar ny data
eller nya filer dit. Klippbordet töms också när du stänger av datorn.

När du ger kommandot Copy (Kopiera) för något objekt kommer programmet som
du använder att föra objektet till klippbordet. Objektet kan vara till exempel ett
textavsnitt, en bild, en fil, en grupp med flera filer eller någon annan helhet som du

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/ohjelmien-nappainkomentoja/
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kan välja. Då du använder kommandot Paste (Klistra in) i ett program kopieras
objektet från klippbordet till det utvalda stället. Om du däremot använder kommandot
Cut (Klipp) klipps objektet helt från sitt ursprungliga ställe då du klistrar in det på sitt
nya ställe med Paste (Klistra in).

Observera att det endast kan finnas ett objekt åt gången på klippbordet. När du
använder Copy (Kopiera) eller Cut (Klipp) ersätts objektet på klippbordet med det
nya objektet.

Klippbordet kan användas enligt de här principerna:

1. Välj objektet som ska kopieras eller flyttas, till exempel en fil, en textrad o.s.v.
2. Öppna Edit (Redigera) i programmet du använder och välj antingen Copy

(Kopiera) eller Cut (Klipp).
3. För muspekaren till det utvalda stället och klicka på den plats där du vill klistra

in objektet från klippbordet.
4. Välj Edit (Redigera) och Paste (klistra).

Du kan utföra samma funktioner med motsvarande tryckknappar i verktygsfältet:

I demonstrationen får du se hur du kan flytta filer med hjälp av
klippbordet. Demonstration utförs i Windows 7, men klippbordet kan
användas på samma sätt även i de flesta andra operativsystem.

SPECIFICERA KLISTERFORMAT

Förutom Paste (Klistra in)-funktionen finns det i många program också en Paste
Special (Inklistringsalternativ)-funktion med vilken du kan specificera i vilket format
data förs till klippbordet. Ett format som ofta används är Unformatted text
(Oformaterad text) som infogar texten utan de ursprungliga formateringarna.

Vissa program, till exempel Microsoft Office, har också sitt eget klippbord
där du kan spara flera objekt. När du använder klippbordet i Office kan du
infoga objekten i den ordning du vill. Klippbordet i Office fungerar endast
inom eller mellan Office-program.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_cutcopypaste.jpg
http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_clipboard_using_fi.htm
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PROBLEMLÖSNING

När du använder en dator kan du stöta på många olika problem. Det kan uppstå
problem till exempel med filer, program eller datorns operativsystem. Många av
problemen kan du lösa själv.

Problem med en fil: du kan “återkalla” ett fel med programmens ångerfunktion
eller – om du har gjort säkerhetskopior av filen – återgå till en tidigare version
av den.
Problem med ett program: om programmet du använder till exempel låser sig
helt kan du försöka avsluta det via operativsystemet. Om samma problem
återkommer kan du vanligen åtgärda det genom att uppdatera programmet.
Problem med operativsystemet: om operativsystemet låser sig helt är
situationen mera allvarlig och du måste vanligen lägga till olika uppdateringar till
operativsystemet för att rätta till problemet.

På den här sidan går vi igenom hur du ångrar ändringar som du har gjort i en fil och
hur du hanterar program och operativsystem som låst sig. Mera information om
uppdateringen av program i kapitlet datasäkerhet

FUNKTIONERNA “ÅNGRA” OCH “GÖR OM”

I de flesta program är det möjligt att ångra (Undo) åtgärder man gjort i en fil, en åt
gången. Dessutom finns det i många program också en möjlighet att göra om (Redo
or Repeat) åtgärderna man ångrat, d.v.s. tagit tillbaka. Undo (Ångra) finns oftast i
Edit (Redigera)-menyn eller som en tryckknapp i verktygsfältet. Kom dock ihåg att
ångerfunktionen i de flesta program fungerar endast så länge programmet är
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öppet. Om du lagrar åtgärderna i filen och stänger programmet kan du inte längre
ångra förändringarna.

I många kontorsprogram kan du ångra åtgärder på följande sätt:

1. Om du vill återta vad du gjorde precis innan, klicka på knappen Undo (Ångra).
2. Om du vill återta flera funktioner, klicka på Undo så många gånger det behövs

eller klicka på den lilla pilen bredvid knappen för att öppna en lista på händelser
som kan ångras och välj vid vilken åtgärd du vill börja ångra dig.

3. Om du i misstag har ångrat alltför många funktioner kan du göra om dem med
Redo eller Repeat (Gör om).

Du kan också utföra ångerfunktionen med tangentkombinationen Ctrl + Z.

FÖRHINDRA ATT FILER SKADAS

Ibland skadas eller “korrumperas” en fil så att den inte längre kan användas. Med
hjälp av följande metoder kan du minska risken att filer skadas:

Kontrollera att filen du sparat fungerar: öppna filen efter att du sparat den
och kontrollera att den fungerar utan problem. Kontrollera den speciellt då du
har flyttat en fil över nätet, t.ex. från din hemdator till en server (filer skadas ofta
just då de överförs över nätet). Filer skadas ofta vid överföringen via nätet.
Skydda dina lagringsmedier: skydda apparaterna från skakning och stötar.
Undvik att stänga av datorn genom att slå av strömmen eller “reset”-avbrytaren,
medan filar är öppna: förutom själva filen kan hela operativsystemet skadas av
sådana “kraftåtgärder”.

Det är oftast antingen mycket svårt eller omöjligt att reparera en skadad fil, så det
bästa skyddet mot skadade filer är att göra säkerhetskopior av dem (mera om
säkerhetskopiering). Om du inte har någon säkerhetskopia av den skadade filen finns
det inte många sätt att åtgärda problemet. Du kan till exempel alltid prova använda
ett återställningsprogram.

STÄNGA PROGRAM SOM LÅST SIG
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Ibland kan ett program låsa sig så att det inte reagerar på några kommandon från
tangentbordet eller musen.  Då ska först prova på att trycka på Esc-tangenten. Då
avbryts vanligtvis processer som är igång i programmet.

Om programmet fortfarande inte reagerar på kommandon kan du med Windows som
operativsystem trycka på tangentkombinationen Ctrl + Alt + Delete. Då öppnas
fönstret Task Manager (Aktivitetshantering) där du ser en lista med program som
är på (Running) och som har låst sig, det vill säga inte reagerar (Not responding).

Not Responding (Reagerar inte) –texten är oftast ett tecken på ett av följande
problem:

Programmet håller på
med en stor uppgift som
orsakar en så stor
processorbelastning att
operativsystemet
uppfattar programmet
som “låst” trots att det
inte är det. Då lönar det
sig att vänta ett
ögonblick – eller några
minuter – och hålla ett
öga på situationen.

Programmet har
verkligen låst sig och
återvänder inte till
normalstatus, ens efter en stunds väntan. Då är det bäst att välja programmet
från den ovannämnda dialogrutan och avsluta det genom att klicka på End
Task (Avsluta aktivitet). Ibland måste du vänta en stund på att det låsta
programmet stängs av. Observera att du förlorar all osparad data du har
behandlat i programmet, när du stänger programmet så här.

Om programmet fortfarande inte stängs av, ska du starta om operativsystemet. I
Windows öppnar du Start och väljer Restart (Starta om).

I Mac OS X-operativsystemet motsvaras aktivitetshanteraren av
Systemövervakningen (Activity monitor) som fungerar nästan identiskt.

NÄR OPERATIVSYSTEMET KRASCHAR

Det går inte alltid att stänga av ett program som har låst sig. Ibland måste du starta
om datorn. De flesta datorer har en Reset-tryckknapp i frampanelen. Tryck på den för
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att starta datorn på nytt. Använd strömavbrytaren om det inte finns en reset-knapp.
Håll strömavbrytaren nedtryckt tills datorn slås av (oftast ca 5 sekunder) och starta
därefter datorn med hjälp av strömavbrytaren.

Om felmeddelandet på blå botten, den så kallade Blue Screen (se bilden nedan),
dyker upp på Windows-datorns bildskärm, har operativsystemet på din dator låst sig
och det enda sättet att fixa problemet är att starta om datorn. I andra operativsystem
kan motsvarande rutan ha en annan färg, men lösningen är oftast den samma.

Observera att detta felmeddelande är ett tecken på allvarliga problem med
hårdvaran, operativsystemet eller programvaran! Du bör alltså ta reda på orsaken till
att detta felmeddelande dyker upp på bildskärmen, så att problemet inte fortgår. Om
du får felmeddelandet på din hemdator är det bäst att kontrollera att du har alla
uppdateringar föroperativsystemet för att reparera datorn (läs mera om reparation
och uppdateringar), men om du stöter på problemet till exempel på universitetet ska
du ta kontakt med HU:s Helpdesk.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7000
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ÖVNINGAR I AVSNITT 1.2

ÖVNING 1 – Egenskaper hos filer och kataloger

Det finns goda och dåliga rutiner för att namnge och lagra filer. Fundera på eller
testa dig fram till svaren på följande frågor.

1. Kan du lagra filer med följande namn i Windows?
a) Slutarbete
b) Övning 01/12
c) Studentens digikunskaper Avsnitt 2 övning 1

2. Hur många mappar finns det i följande sökväg?
– Z:\Studier\Studentens digikunskaper\Avsnitt 2\Övningar\Övning 1.rtf

3. Vad är det som är dåligt med följande filnamn?
a) Träningsjobb 13.10.2012.xlsx
b) Övn2.rtf

Kontrollera innan du utför följande övning att filtilläggen syns i mappfönstren på din
dator. Ställ om datorn så att de syns om de inte syns. OBS: var försiktig när du utför
övningen: du kan undersöka filerna som finns på datorn så länge du inte raderar
dem!

1. Öppna katalogen C:\Windows
2. Ända mappvyn till Details (Detaljer) så att du ser en lista med filernas detaljer.

Ordna sedan filerna enligt storlek så att den största filen är överst.
3. Kontrollera hur stor den största filen är. Räkna ut hur många megabyte och

kilobyte det innebär.
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4. Ordna filerna enligt datum (med den senast modifierade filen överst).
Kontrollera när den nyaste filen har skapats.

Öppna fönstret Computer (Datorn) och öppna C:-enheten genom att dubbelklicka på
enhetens ikon.

1. Öppna Windows-mappen och försök ändra på fönstervyn. Prova de följande:
a) Thumbnails (Förhandsvisning)
b) Icons (Små ikoner)
c) Details (lista med detaljer)

2. Öva dig på att arrangera filer. Lämna Details-vyn påslagen och arrangera
mapparna och filerna i fönstret:
a) enligt storlek så att den största filen är överst.
b) enligt datum så att den fil som behandlats sist är överst.
c) enligt namn så att filerna är i alfabetisk ordning.

3. Stäng fönstret med tangentkombinationen Alt+F4.
4. Du har väl läst om de vanligaste tangentkombinationerna? Om inte, läs igenom

dem!

ÖVNING 2 – Sambandet mellan filtyp och tillämpningsprogram

Öva med hjälp av följande simulation hur man specificerar vilket program som ska
öppnas.

Simulation

ÖVNING 3 – Tillträde till filer och kataloger

Olika användarrättigheter brukar specificeras för filer som är lagrade i mappar på
datornät. Fundera på svaren till följande frågor:

1. Du öppnar en fil på nätverksskivan som du inte har lagrat där. Du har läsrätt till
filen. Kan du redigera eller radera filen? Kan du göra det om du själv har lagrat
filen där?

2. Om redigeringen av en fil på en nätverksskiva har blockerats eftersom någon
annan redigerar den som bäst, kan du då läsa filen?

3. Vet du hur “endast läs”-rätten påverkar hanteringen av en fil? Prova genom att
lagra dokumentet Osoitetiedot i ett lämpligt ställe på din dator. Ge filen “endast
läs”-rättigheter, öppna filen med ett ordbehandlingsprogram och fyll i dina egna
kontaktuppgifter. Lagra dokumentet under samma namn. Vad händer och

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Windows7_associating_file_with_program_sv.htm
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/osoitetiedot.rtf
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varför? Kom ihåg att radera filen till slut.

ÖVNING 4 – Bra rutiner vid lagring

Under den här övningen kommer du att skapa mappar för dina filer. Om du arbetar
över ett nät så skapa mapparna i din egen nätverkskatalog. Då kommer de att
finnas tillgängliga fast du skulle byta dator. Om du arbetar på din hemdator kan du
skapa mappen på din egen hårdskiva.

1. Skapa en mapp vid namn Studentens digikunskaper för den här kursen. Skapa
undermapparna Övningar och Övrigt material inuti den. Skapa ännu en
undermapp i mappen Övningar och ge den namnet Avsnitt 1.

2. Du har tidigare lagrat ett dokument vid namn Mina uppgifter. Radera det.
3. Öppna ordbehandlingsprogrammet på din dator och ställ in programmet så att

det automatiskt lagrar öppna filer var 15:e minut.

ÖVNING 5 – Återställning av raderade filer

1. I den föregående övningen raderade du dokumentet “Mina uppgifter”. Försök
återställa det från papperskorgen.

ÖVNING 6 – Sökning av filer

Du har redan en del filer i din katalog. Nu kan vi prova på att söka efter filer. Använd
Windows’ egna sökfunktion för att söka efter följande filer:

1. Sök först efter alla filer som börjar med bokstaven m i din katalog.
2. Sök sedan efter alla filer som har modifierats under den senaste månaden i din

katalog.
3. Sök på samma ställe efter alla filer som gjorts med kalkylprogrammet Excel.
4. Sök efter alla filer som innehåller ordet universitetet.
5. Specificera föregående sökning. Lägg till sökkriteriet att filen ska vara gjord

med textbehandlingsprogrammet Word.

ÖVNING 7 – Komprimering och dekomprimering

Med denna övning lagrar du en komprimerad fil i din egen mapp. Det komprimerade
paketet i fråga är i själva verket en mapp med undermappar och filer.
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1. Gå till länken och lagra paketet som heter Övningar i mappen Avsnitt 2.
2. Dekomprimera paketet i samma mapp.
3. Öppna mappen som dekomprimerats och se vad den innehåller.
4. Radera filen som heter Kontaktinformation.
5. Ändra namnet på filen som heter Tecken till Logotyp.
6. Skapa en mapp vid namn Logotyper under mappen Övningar.
7. Flytta filen Logotyp till den mappen.
8. Ändra namnet på mappen som heter Grafik till Bilder.
9. Öppna mappen Övrigt material och kontrollera storleken på filen Skribent.

10. Komprimera den filen i samma mapp under namnet Komprimerad skribent.
11. Kontrollera storleken på den komprimerade filen, d.v.s. se hur mycket filen

krympte då den komprimerades.
12. Du raderade en fil tidigare under den här övningen. Tänk efter om det är möjligt

att återställa den.

ÖVNING 7 – problemlösning

För att kunna utföra den här övningen måste du ha Windows-operativsystemet.

1. Tryck på tangenterna Ctrl + Alt + Delete så att du får fram aktivitetsfönstret.
Välj funktionen Windows Task Manager (Windows aktivitetshantering).

2. Kontrollera att alla program som du startat tidigare är aktiva. Om något program
har låst sig så avsluta det via aktivitetsfönstret. Om det inte finns något program
som har låst sig, stäng aktivitetsfönstret.

3. Avsluta inte programmen utan vänj dig vid tanken att du kan använda tiotals
olika program samtidigt: kalkylator, anteckningsblock, ordbehandlingsprogram,
kalkyleringsprogram, webbläsare med ett tjugotal öppna fönster,
bildbehandlingsprogram o.s.v.

FACIT

ÖVNING 1 – Egenskaper hos filer och kataloger

1. a) Ja (men försäkra dig om att filnamnet har ett filtillägg)
b) Nej (/-tecknet får inte finnas i ett filnamn)
c) Ja

2. Fyra
3. a) Det är onödigt att skriva datum i filens namn eftersom datumet syns i

fildetaljerna.
b) Namnet är mycket svårt att tyda.

ÖVNING 3 – Tillträde till filer och kataloger 

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/Övningar.zip
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Om du har fått särskilda modifierings- och raderingsrättigheter kan du göra det,
annars kan du inte redigera eller radera filen. Om du själv har skapat filen kan
du vanligen modifiera eller radera den.
Oftast ja (men du kan inte lagra en fil ovanpå den ursprungliga filen).
Operativsystemet föreslår att du ger nytt namn åt filen eller du får meddelandet
att filen inte kan lagras på grund av inställningen “endast läs”.
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1.3 INTERNET OCH WWW

Internet är ett världsomfattande datanät och datorerna som är uppkopplade till det
kommunicerar med varandra. Med hjälp av Internet kan du söka information,
kommunicera med andra användare, överföra filer från en dator till en annan, ladda
ner program och till exempel sköta dina bankärenden. I det här avsnittet kommer vi
gå igenom de grundläggande funktionerna och olika tjänster på Internet samt
“netikett” som bestämmer gott uppförande på nätet.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Internets uppbyggnad och adresser | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...ns-digitalkompetens/1-introduktion-till-datoranvandning/1-3-internet-och-www/struktur-och-adresser-pa-internet/[17.10.2019 17.53.08]

INTERNETS UPPBYGGNAD OCH ADRESSER

Det globala datatrafiknätverket, det vill säga Internets stomme består av
ihopkopplade servrar (Server) med mycket snabba
datakommunikationsuppkopplingar.  En mängd lokala nätverk eller LAN-nät (Local
Area Network) är uppkopplade till servrarna. Du kan ansluta olika enheter till
nätverket via de lokala nätverken (datorer, televisioner, mobiltelefoner o.s.v.).

Då du rör dig på Internet får din dator en så kallad Internetadress som identifierar din
dator. Adressen är en förutsättning för att du ska kunna röra sig på Internet, men
betyder samtidigt att det vid behov är möjligt att spåra allt du gjort på Internet – oftast
ganska noggrant dessutom. Observera alltså att du lämnar spår efter dig när du rör
dig på Internet.

Den här YouTube-videon på engelska redogör på fem minuter för allt som
du behöver veta om uppbyggnaden av Internet.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=C3sr7_0FyPA]

DOMÄNNAMNSYSTEM – DNS

Många nätverk och tjänster på Internet har sina egna namn på naturligt språk. De
kallas domännamn (Domain Name). Ett domännamn, till exempel www.helsinki.fi får
sitt namn från domännamnssystemet DNS (Domain Name System). När du förstår
principerna för hur systemet fungerar blir det lättare för dig att komma ihåg var olika
nättjänster finns, för domännamnen består oftast av delarna “tjänstens namn” .
“verksamhetsfält” . “regionkod” – till exempel:
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moodle.helsinki.fi
flamma.helsinki.fi
proxy: chat.helsinki.fi
maps.google.fi

DNS-adresserna består alltså av olika delar. Många Internetadresser innehåller
dessutom annan information som det kan vara bra att känna till. Till exempel
“https://”i början av adressen https://www.helsinki.fi/sv/studier/att-inleda-studierna
avser nätverksskiktet, det vill säga protokollet med vilket data överförs. Ett
protokoll är en överenskommelse om hur olika datorer, program och system står i
växelverkan med varandra. Den andra (www) och den tredje delen (helsinki) visar
igen att servern “www” fungerar under en domän (Domain) som heter helsinki.
Adressens fjärde del (.fi) visar att domänen finns under fi-domänen (Finland). Den
sista delen, /studier/att-inleda-studierna, visar att webbsidan är en katalog vid
namn att-inleda-studierna under katalogen studier på servern.

Följande tabell visar några andra exempel på adresser:

Protokoll el. nätverkskikt Tjänstens adress d.v.s.
DNS-namn

Tjänst

http:// www.yle.fi WWW-server för
Finska Rundradion.

https:// (s = secure,
skyddad förbindelse)

flamma.helsinki.fi Helsingfors
universitets intranet
Flamma.

mailto: ragnar.keskivarsen@helsinki.fi E-postadress.

IP-ADRESSYSTEM

DNS-adresserna som du använder är viktiga eftersom de är lätta att förstå, men i
verkligheten fungerar dataöverföring på Internet i huvudsak med hjälp av IP (Internet
Protocol)-adresser (t.ex. 193.166.3.1). Med IP-adresser kan varje uppkopplad dator
identifieras och på det viset blir det möjligt att överföra data mellan datorerna.

Exempel: om du vill bekanta dig med Aalto-universitetets webbplats utrederar din
dator på vilken IP-adress www.aalto.fi -servern finns. Efter att detta har utretts begär
din webbläsare www-sidans framsida av Aaltos IP-adress (104.17.222.22). I det här
skedet får Aaltos server information om att det är din dator som ber om informationen
och servern skickar den önskade framsidan till din dators IP-adress.

Om du är nyfiken på vilken din nuvarande IP-adress är kan du klicka in på
www.whatismyip.com. Om du är i universitetets nät är det första

https://www.helsinki.fi/sv/studier/att-inleda-studierna
http://www.whatismyip.com/
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ETIKETT PÅ INTERNET

Här har vi sammanställt en internet-etikett eller nätikett. Nätikett är en samling av de
allmänna spelreglerna på internet. Om du inte följer anvisningarna smutsar du lätt ditt
rykte på nätet.

Observera att förutom dessa allmänna regler har olika tjänster, som till exempel olika
e-postlistor, sociala medier och till exempel Helsingfors universitet sinar egna,
noggranna beteenderegler.

Var dig själv: logga alltid in med ditt egna användarnamn och lösenord. I flesta
tjänster är det förbjudet att logga in med en annan persons användarnamn.
Identitetsstöld är ett brott i Finland. Om du avlägsnar dig från arbetsstationen för en
stund ska du låsa den, så att ingen annan kan använda de öppna tjänsterna i ditt
namn.

Var artig då du skriver e-post. Rätt använd är e-posten ett effektivt
kommunikationsmedel. Med e-post kan man lätt skicka text som man ångrar senare.
Skriv aldrig sådan e-post som du inte är beredd att säga till någon personligen.
Skicka inte heller vitsar eller osakliga meddelanden till personer du inte känner väl.

TJenix, proffen!!!!!!!111
tycker du int att min semiessä va jättebra ! <3 <3
T. ragnar “ragge” keskivarsen

Dina e-postmeddelanden kan hamna hos tredje parter i misstag, så var
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noggrann med hur och när du sänder personlig information. Ta också i
beaktande mottagaren av meddelandet; den informella tonen i ett
meddelande som du skickar till en kompis kan uppfattas som grovt 
malplacerad om du skriver till t.ex. din universitetslärare! Kom också ihåg
att det finns oskrivna regler om hur man skriver e-post: t.ex. om du skriver
med STORA bokstäver uppfattas det som SKRIKANDE!

Respektera mottagarens e-postlåda: överbelasta inte mottagarens e-postlåda och
skicka inte kedjebrev vidare. Tänk efter innan du skickar bilagor: är de verkligen
nödvändiga och har mottagaren det program som behövs för att öppna den bifogade
filen?  Ditt e-postmeddelande kan vara ett av hundratals i mottagarens e-postlåda, 
så vänta dig inte svar omedelbart om du inte känner mottagaren personligen.

Tänk dig för när du deltar i webbdiskussioner: om du deltar i diskussioner på
nätet, skriv sakligt och stör inte andra diskussionsdeltagare eller förolämpa dem. Se
till att ditt meddelande har att göra med temat för diskussionen. Deltagare som stör
andra eller förolämpar dem kan möjligen spåras senare trots att diskussionen förs
anonymt. Om du får problem, ta kontakt med dem som uppehåller sajten.

Beakta datasäkerheten: Ta hand om alla dina lösenord så att ingen annan får reda
på dem. Ge aldrig ut ditt lösenord i en webbdiskussion eller per e-post! Se till att du
inte skickar eller besvarar virusmeddelanden. Om rubriken på meddelandet eller
filbilagans namn ser misstänkta ut på något sätt, radera meddelandet utan att öppna
den.

Var medveten om vad du förbinder dig till: det finns webbtjänster som man måste
registrera sig för. Läs instruktionerna för registreringen noggrant och försäkra dig om
att du förstår dem fullständigt innan du förbinder dig till något. Klicka aldrig på Ja/Yes-
knappen eller acceptera något om du inte har förstått frågan.

Om tjänsten kräver registrering och frågar efter personuppgifter ska du fundera på
vilken information du ger om dig själv. Fundera speciellt på om du vill ge din e-
postadress, eftersom du kan råka ut för mer skräppost. Var särskilt noggrann om du
skickar dina kreditkortsuppgifter till tjänsten.

Glöm inte källkritiken: kom ihåg att det inte finns någon tröskel för publicering på
nätet, så vem som helst kan publicera nästan vad som helst. Inte närmelsevis all
information på webbplatser stämmer alltså. Om något erbjudande eller en tjänst låter
för bra för att vara sann så är den antagligen det. Särskilt tvivelaktiga är reklambrev
som kommer per e-post och utlovar stora ekonomiska vinster eller mirakelmediciner
som kan vara olagliga i Finland eller farliga för användaren.

Webben har långt minne: kom ihåg att allt du skriver i webbdiskussioner, e-post
eller på din egen www-sida eventuellt kan läsas ännu många år senare.
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Lagen och webben: Allt som annars är olagligt är det också på nätet.

LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Internet gör det möjligt att kommunicera alltmer fritt, men med det följer också ansvar.
Den som har skapat en webbplats bär alltid själv ansvar för innehåll och lagenlighet.

Ärekränkning och spridning av information som kränker individens rätt till
privatliv: sprid aldrig osann information om en annan person eller antydningar som
kan skada, såra eller förorsaka förakt mot den kränkte. Med andra ord, undvik att
lägga ut kränkande material på en webbsida, inte heller något som du inte skulle vara
beredd att säga i något annat sammanhang samt ta konsekvenserna för. Sprid inte
heller någon information, antydningar eller uppfattningar om en annans privatliv som
kunde förorsaka skada, lidande eller förakt.

Upphovsrätts- och varumärkeslagar: sprid inte material som musik, text,
fotografier, ritningar eller varumärken som du inte har upphovsrätt till över Internet.
Om du sprider eller använder olovligt material kan det ha rättsliga påföljder.

Sekretess: varje medborgare har enligt grundlagen rätt till konfidentiell
kommunikation. Lagen gäller även e-post och all elektronisk kommunikation. Öppna
alltså aldrig e-postmeddelanden som är adresserade till någon annan utan att
personen har gett sitt tillstånd.

Stör inte trafiken i informationsnätverket: det är förbjudet att med flit störa eller
överbelasta datanätet, dataöverföring, e-post och andra nättjänster.

Hackerverksamhet: intrång i och olovligt bruk av främmande informationssystem –
även om ingen skada uppstår – är ett brott för vilket påföljden kan vara fängelsestraff.
Även försök till intrång är straffbart.

Att skriva och sprida virus: det är straffbart att skriva och sprida virus med flit.

Skicka inte e-postreklam: använd inte e-post till marknadsföring om du inte har
tillstånd från mottagarna. Lagen förbjuder maskinella massutskick till privatpersoner.
Information till företag, egna kunder och vänner är emellertid tillåtet. Även i detta fall
ska du ta bort mottagarens namn från adressregistret om han eller hon begär det:
mottagarnas adresser syns inte om du skriver dem i bcc (Blind Carbon Copy)-rutan
på e-postmeddelandet.

Personregister: om du samlar personuppgifter av besökare på nätet eller på din
webbplats (genom att till exempel kräva registrering) ska du följa bestämmelserna i
personregisterlagen.
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Barnpornografi: spridning och innehav av barnpornografi är förbjudet oberoende av
i vilken form materialet förekommer.

Rasism: Rasism och uppvigling till rasism är förbjudet.
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GRUNDERNA FÖR ANVÄNDNING AV WEBBLÄSARE

Här går vi igenom bland annat det här om webbläsare:

Användningen av webbläsare och olika webbläsare
URL-adresser, grundläggande information om bläddrande och problemlösning
Användning av nya webbläsarfönster och mellanflikar
Spara och kopiera i webbläsaren

Webbläsare erbjuder mångsidiga användningsmöjligheter: förutom att bläddra bland
webbsidor kan du bland annat se på videofilmer, höra på webbradio och hantera e-
post med webbläsaren.

I problemsituationer lönar det sig att prova på en annan webbläsare eller att
uppdatera sin webbläsare. Även annars är det bra att uppdatera då och då.
Webbläsarna förbättras allt eftersom ny teknik utvecklas och olika
datasäkerhetsproblem upptäcks, så det är verkligen att rekommendera att du alltid
använder den nyaste versionen!

WEBBLÄSARE

Populära, lätta att använda och gratis är bland annat Mozilla Firefox och Opera. Äldre
versioner av Windows levereras med webbläsaren Internet Explorer. I den nyaste
Windows 10 heter webbläsaren Edge. Mac-datorer har webbläsaren Safari färdigt
installerad. Webbläsarna liknar varandra mycket till de yttre och fungerar också
nästan identiskt.
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BLÄDDRA BLAND WEBBSIDOR

Om du känner till URL-adressen för den webbplats som du söker kan du skriva in
den i adressfältet på webbläsaren och klicka på läsarens Enter-, Go- eller
motsvarande knapp.

Bra att känna till när du använder en webbläsare:

Du kan röra dig upp och ner på sidan med hjälp av balken i högra kanten eller
med musens scroll-funktion.
En blå text är i allmänhet en hyperlänk. När du klickar på texten går du till den
plats som länken anger. Observera att också bilder kan innehålla länkar och att
länktexterna byter ofta färg efter att du har klickat på dem en gång.
På webbläsarens verktygsrad finns knappar med hjälp av vilka du kan flytta dig
från en sida till en annan. Om du inte har ändrat webbläsarens inställningar
stannar alla webbplatser du har besökt kvar i webbläsarens minne. Det här gör
att du kan använda knapparna till att flytta dig mellan webbplatsernar som du
har besökt. Du kan oftast återvända till föregående sida genom att klicka på
pilen som pekar mot vänster och fortsätta till följande sida genom att klicka på
pilen som pekar till höger. I de flesta webbläsarekan du i samband med
knapparna öppna en lista med vars hjälp lätt kan flytta dig längre bak eller fram
i sidhistoriken. Du kan öppna listan genom att klicka på pilarna med den högra
musknappen.

I de nyaste versionerna av många webbläsare har den traditionella menyraden
som standard dolts för att spara plats. I Firefox till exempel finns de viktigaste
funktionerna bakom Firefox-tryckknappen i vänstra övre hörnet. Tryck på
tangenten Alt för att få fram menybalken. Välj i webbläsarens meny View
(Visa)-> Toolbars (Verktygsfält) -> Menu Bar (Menyfältet) om du vill att
menyraden ska synas hela tiden.

PROBLEM I URL-ADRESSER

Vanligtvis visar webbläsaren den sida du valt, men ibland kan du få meddelandet
”Page cannot be found” eller ”404 File not found”. Orsaken är oftast:

Du har skrivit adressen fel: kontrollera adressen, särskilt stora bokstäver och
specialtecken.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_firefox_address.jpg
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Servern du söker efter är tillfälligt eller permanent ur bruk: prova på att
hitta samma information på en annan sida.
Sidan du söker har flyttats eller fått nytt namn: då kan du prova att förkorta
URL-adressen eller söka efter filen på serverns ingångssida.

Genom att förkorta URL-adressen kan du hitta sidan du vill ha i sådana fall där den
ursprungliga adressen inte fungerar. Till exempel:

www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/linnunkuva.jpg

fungerar inte, men om du raderar “linnunkuva.jpg” och skriver adressen

www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/valokuva

i adressfältet ser du innehållet i fotografimappen och hittar filen du söker (den här
metoden fungerar ofta, men inte alltid). Du kan förkorta adressen med flera mappar,
till exempel

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/valokuva
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti
http://www.helsinki.fi

Det är ofta viktigt att skilja mellan stor och liten bokstav i Internetadresser:
http://www.helsinki.fi/Hus är till exempel inte samma fil som
http://www.helsinki.fi/hus – så var noggrann: om du inte kan ta fram en
sida kan det bero på att adressen innehåller fel bokstavsstorlek.

ANVÄNDA FLERA LÄSARFÖNSTER SAMTIDIGT

I de flesta webbläsare kan du ha flera läsarfönster aktiva samtidigt. I de flesta
läsarprogram öppnar du nya läsarfönster så här:

öppna läsarfönstrets File (Arkiv) och klicka på New Window, eller
med tangentkombinationen CTRL+N.

Metoderna som beskrivs ovan öppnar vanligen webbläsarens ingångssida. Om du vill
öppna en länk i ett nytt fönster ska du i stället klicka med den högra musknappen på
länken. En pop-up-meny öppnas och i den väljer du Open Link in New Window
(Öppna länken i nytt fönster).
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MELLANFLIKAR

Du kan också öppna varje webbsida på en särskild mellanflik (Tab). När du
använder mellanflikar ser du rubrikerna på alla öppna sidor i läsarfönstret och du kan
lätt förflytta dig mellan flikarna.

Så här öppnar du en ny flik:

Klicka på +-ikonen till höger om mellanflikarna eller
använd tangentkombinationen CTRL+T.

På bilden ser du tre mellanflikar med fliken Unisport syns.

Du kan också öppna länkar på nya flikar: Klicka med den högra musknappen på
länken och välj Open Link in New Tab (Öppna länken på en ny flik) i menyn som
öppnar sig (se bilden ovan som visar hur du öppnar en länk i ett nytt fönster).

SPARA OCH KOPIERA I WEBBLÄSAREN

Vid behov kan du spara eller kopiera information (bilder, textavsnitt) från en webbsida
för senare bruk. Text, fotografier, ljudinspelningar och andra verk skyddas av lagarna
om upphovsrätt så i allmänhet är det inte tillåtet att använda material från webben
utan tillstånd av ägaren till upphovsrätten (läs mera upphovsrätten).

KOPIERA TEXT

Du kan kopiera text på en internetsida till ett annat program med hjälp av klippbordet
på samma sätt som i andra program (temat behandlades i ”Hantering av objekt och
klippbordet” ).

Observera att text som klistrats in direkt med Paste (Klistra in) ofta för
med sig formateringen från webbsidan. Om du inte vill ha formateringen
med, utan endast texten, välj inte Paste (Klistra in) i programmet, utan i
stället Paste Special (Inklistringsalternativ) och sedan Unformatted
text (Oformaterad text) i dialogrutan som öppnas. Alternativt kan du
radera textens formatering genom att låta texten gå via en enkel
textredigerare (som Windows Notepad). Kopiera först texten till

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_ff_tabs.jpg
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redigeraren, kopiera den på nytt och klistra sedan in den där du vill att
den ska vara. Funktionen som raderar onödig formatering finns också i
andra program.

KOPIERA OCH SPARA BILDER

Så här gör du för att kopiera en bild från en webbsida via klippbordet eller spara
bilden på din egen dator:

Kopiering: för muspekaren på bilden och högerklicka. Välj Copy Image
(Kopiera bilden) i menyn som öppnas. Bilden kopieras nu till klippbordet och
du kan klistra in den i andra program.
Lagring: för muspekaren över bilden och högerklicka Välj Save Image As
(Spara bilden) i menyn som öppnas och bestäm var du vill spara den. Bilden
sparas som en fil på det valda stället.

ÖPPNA OCH SPARA LÄNKADE FILER

Du kan öppna bifogade filer som sparats på webbplatser genom att klicka på länken
och välja Open (Öppna).

Ett alternativ är att spara filen direkt på din dator. När du sparar filen kan du sedan
öppna och läsa den utan Internetuppkoppling.

I de flesta webbläsare kan du spara filen bakom en länk så här: klicka med den högra
musknappen på fillänken för att ta fram läsarens snabbmeny. Välj Save Link As
(Spara länken som) (se följande bild). Då får du upp en dialogruta där du kan välja i
vilken mapp och under vilket namn du vill spara filen. Klicka slutligen på Save
(Spara).
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När du har sparat filen kan du öppna den genom att dubbelklicka på den.

Om du inte sparar filen så som visas här, utan bara klickar på den normalt
med vänstra musknappen, kan du kanske inte välja var filen sparas. Då
kan det vara svårt att hitta den! I standardinställningarna för Firefox till
exempel sparas filerna då i en standardmapp för nedladdade filer, som
vanligtvis i Windows är Downloads-mappen i (My) Documents-
katalogen.
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BOKMÄRKEN OCH SIDHISTORIA

BOKMÄRKEN

Du kan spara permanenta länkar, bokmärken (Bookmarks), för dina favoritsidor så
att du senare kan gå till sidorna utan att behöva skriva in adressen i adressfältet.

SPARA BOKMÄRKEN

Bokmärkena sparas på lite olika sätt i olika läsarprogram. I Firefox till exempel lägger
du till bokmärken genom att öppna klicka på stjärnan i webbläsarens menyrad eller
med hjälp av tangentkombinationen Ctrl+D. Då kommer du att se en dialogruta (se
bilden nedan) där du kan ändra bokmärkets namn eller platsen där bokmärket ska
sparas. Du sparar bokmärket i webbläsaren genom att välja Done (Klar).

SÅ HÄR ÖPPNAR DU EN BOKMÄRKT SIDA
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Öppna en sida bland bokmärkena

1. Öppna menyn Bookmarks (Bokmärken) bredvid stjärnan.
2. Öppna mappen som du sparade bokmärket i.
3. Välj bokmärke. Webbsidan som bokmärket gäller öppnas i webbläsaren.

Det är lätt att skapa bokmärken, men med tiden kan det bli svårt att hantera en allt
större mängd bokmärken. Följande tips kan hjälpa dig hantera dem mera effektivt.

Ge bokmärket ett förnuftigt namn: det namn som webbläsaren föreslår
kommer från sidans namn som kan vara vilket som helst. Ge bokmärket ett
beskrivande namn när du sparar det så minns du senare vad bokmärket gäller.
Håll dina bokmärken i ordning och hantera dem: om du sparar alla
bokmärken i en enda mapp blir biblioteket stökigt. Skapa därför mappar för
olika ämnesområden och flytta dina bokmärken i dem. Du får fram verktyget för
hantering av bokmärken i Firefox (se nästa bild) genom att gå till menyn
Bookmarks (Bokmärken) och välja Organize Bookmarks (Ordna dina
bokmärken). Glöm inte att ta bort eller rätta till föråldrade länkar!

Säkerhetskopiera dina bokmärken: många användare gör säkerhetskopior av
sina viktiga filer men glömmer att göra det av sina bokmärken! Ta reda på hur
du ska spara bokmärkesfilerna med hjälp av instruktionerna för din webbläsare.

WEBBLÄSARHISTORIK

Läsarens historik (History) sparar information om vilka webbplatser du har besökt.
Med hjälp av sidhistoriken kan du alltså gå till webbsidor som du besökt tidigare trots
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att du inte har bokmärkt dem.

Observera skillnaden mellan historiken och cacheminnet: historien sparar
adresserna som skrivits i adressfältet medan cacheminnet sparar hela
webbsidor med hela innehållet.

Du kan öppna historiken med tangentkombinationen Ctrl + H.

När du klickar på webbplatsens namn i listan öppnar sidan i din läsare. Stäng
sidhistoriken genom att klicka på krysset uppe i högra kanten.

WEBBLÄSARENS INGÅNGSSIDA

Sidan som öppnas när du startar webbläsaren eller trycker på knappen Home (Koti)
kallas för webbläsarens ingångssida.

I Firefox-läsaren bestämmer du vilken sida som ska vara ingångssida så här:

1. Gå till den sida du vill ställa in som hemsida.
2. Väl knappen Firefox i övre vänstra hörnet för att öppna menyn. Välj Tools

(Verktyg) –i menyn Options (Inställningar). Om du inte ser menyn får du fram
den genom att klicka på Alt-knappen.

3. Välj tryckknappen General (Allmänt) i menyfönstrets övre fält.
4. Klicka på Use Current Pages (Använd denna sida) under Home Page

(Hemsida). Du kan också skriva in adressen i den översta rutan i dialogrutan.
5. Godkänn inställningen genom att klicka på OK i fönstret.
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INTEGRITETSSKYDD VID ANVÄNDNING AV

WEBBLÄSARE

Då du använder webbläsaren är det väldigt viktigt att du förstår vad den krypterade
kontakten betyder och att du är noga med din integritet! Om krypterade kontakter
berättas senare i kapitlet om datasäkerhet. På den här sidan fokuserar vi annat i
anslutning till integritetsskydd:

de flesta webbläsarna sparar olika slag av information om de webbsidor du
besöker på datorn
de flesta läsarna kan om du så vill – eller utan att du märker det – spara
användarnamn och lösenord på din dator
de flesta webbläsare överför dina webbsökningar och annan information
okrypterad över nätet, så det är i princip möjligt att “tjuvlyssna” på det du sänder
och mottar.

För att kunna surfa på Internet utan att vara orolig för att
datasäkerheten måste du veta hur du tömmer dina
personliga data i läsarens minne!  Personliga data kan
finnas bland annat bland följande information som
läsaren sparar:

webbläsarhistorik
sparad blankettdata
sparade lösenord
data i nerladdade filer
data om kakor (cookies)
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webbläsarens cacheminne

Så här tömmer du dina personliga uppgifter i
webbläsaren Firefox: Öppna huvudmenyn och välj History (Historik). Välj därefter
funktionen Clear Recent History (Rensa ut tidigare historik) i undermenyn.

För att ta bort sekretessuppgifter exempelvis från webbläsaren Firefox, gå till
huvudmenyn och välj History (Historik). Välj därefter funktionen Clear Recent
History (Rensa ut tidigare historik) i undermenyn.

Valet öppnar ett fönster som visas på bilden nedan:

I menyn Time range to clear (Tidsintervall att ta bort) kan du välja för vilken
tidsperiod du vill tömma din privata information. När du väljer Clear Now (Ta bort)
tömmer webbläsaren de privata uppgifter du har valt.

Under Details (Detaljer) kan du välja närmare vilka uppgifter som ska tas bort.

Eftersom alla användare loggar in sig i sin egen skyddade profil på HU:s datorer, är
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uppgifterna tämligen väl skyddade mot andra användare – och du kan alltså tryggt
använda arbetsstationerna på campus. Om du använder offentliga datorer eller delar
dator med andra är situationen en annan. Det viktigt att du ser till din integritet.

PRIVAT SURFNING

Du kan också välja ett användningstillstånd där webbläsaren sparar mindre
information om besökta sidor. Koppla på och av Private browsing (Privat surfning)
i huvudmenyn i de flesta webbläsare.

TÖM HISTORIKEN

Webbläsarens sidhistorik sparar information om de sidor som du besökt. Om datorn
också används av andra – eller om någon stjäl din dator – kan vem som helst ta reda
på vilka sidor du besökt.

Radera sidhistoriken i Firefox genom att välja “Browsing & Download History”
(Besökta sidor och filhämtningshistorik) i fönstret Clear Recent History (Rensa
ut tidigare historik).

TÖM BLANKETTUPPGIFTER

Webbläsarna sparar de uppgifter som du skrivit in på webbsidor (t.ex. din adress och
e-post) i webbläsarens minne och kompletterar dem automatiskt när du fyller i
samma eller ett liknande formulär nästa gång. Den här funktionen är behändig i din
egen dator, men utgör också en datasäkerhetsrisk. Därför lönar det sig att ta bort
sparade formuläruppgifter (Saved Form Information) när du använder en delad
dator.

I Firefox tömmer du blankettinformation genom att välja (Form & Search History)
(Rensa sparade formulärdata) i fönstret Clear Recent History (Rensa ut tidigare
historik).

RADERA LÖSENORD UR WEBBLÄSARENS MINNE

När du besöker en webbplats som kräver inloggning visas ofta ett fönster som ber om
tillstånd att spara användarnamn och lösenord i webbläsarens minne. När du
använder din egen dator kan denna funktion både spara tid och besvär. Men om
någon annan använder samma dator får han eller hon mycket enkelt tillgång till
lösenordsskyddade uppgifter. Låt alltså inte under några omständigheter
webbläsaren komma ihåg lösenord i datorer som andra också använder. Tänk noga
efter innan du sparar lösenord i webbläsaren!

Om du har sparat lösenord i Firefox kan du radera dem med Clear Recent History
(Rensa ut tidigare historik).
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ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies (kakor) är filer som används av webbplatser som sparas på datorn. Syftet
med en cookie är att automatiskt erbjuda viss information som du tidigare har angett
på en webbsida (t.ex. din inloggningsinformation eller webbläsarhistoria). Vissa
webbplatser (till exempel flera internetbutiker och -tidningar) kräver att du tillåter
cookies i webbläsaren.

Majoriteten av cookies är ofarliga. Det finns emellertid också cookies som samlar
sådan information som du inte vill dela. Det är därför du alltid bör rensa cookie-
informationen när du använder offentliga datorer.

Kakorna kan raderas i Firefox genom att välja Cookies i Clear Recent History
(Rensa ut tidigare historik).

TÖM CACHEMINNET

För att laddningen av sidor ska gå snabbare sparar webbläsare delar av sidorna i
cacheminnet. Om du återgår till en sida du just besökte söker webbläsaren sidan i
cacheminnet och inte på webben. Cachen innehåller sidorna du har hämtat i en
mycket tydlig och läsbar form,och därför bör du tömma cachen när du använder
offentliga datorer.

Töm cacheminnet i Firefox genom att välja “Cache” i fönstret Clear Recent History
(Rensa ut tidigare historik).

Exakta instruktioner för hur du tömmer cahceminnet hittar du på IT-centrets
Helpdesk-sida.

KRYPTERADE OCH OKRYPTERADE UPPKOPPLINGAR

Så som konstaterades i början av sidan är krypteringen av data medan den överförs
är en viktig del av datasäkerhet. Mera om ämnet i kapitlet datasäkerhet.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/1002
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TILLSATSPROGRAM FÖR WEBBLÄSAREN

Nu för tiden kan man med webbläsaren bl.a. lyssna på radio, se på videofilmer och
köra olika program. Nya funktioner för webbläsare utvecklas så snabbt att
läsarprogrammen inte i sig kan förverkliga alla funktioner. Därför är det bäst att du
försäkrar dig om att de mest använda tillsatsprogrammen (Plug-ins) för webbläsare
har installerats i ditt läsarprogram. Då kan du vara säker på att webbsidorna visas på
det tilltänkta sättet med alla sina egenskaper (ljud, videofilmer, inlagda
tillämpninsprogram o.s.v.).

Eftersom man använder många olika tekniker för webbsidor måste du kontrollera om
du har alla nödvändiga tillsatsprogram på din dator. Du kan testa medieinnehållen
nedan: om följande exempel inte syns så som de beskrivs i texten ska du installera
tillsatsprogrammet i fråga på din dator.

Tillsats Testa
din
läsare

Många webbvideofilmer och t.ex. alla demonstrationer i detta
undervisningsmaterial är gjorda med Flashteknik som kräver att man har
Flash Player -tillsatsprogrammet på sin dator. Om länken till höger inte
öppnar en demonstration, kan du installera tillsatsen på adressen
http://get.adobe.com/flashplayer/

Tillsatsprogrammet Adobe Reader gör det möjligt att läsa PDF-dokument.
Om länken till höger inte öppnar en PDF-fil (där Ragnar Keskivarsen söker
jobb) kan du hämta PDF-tillsatsen på adressen www.adobe.com/reader
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På webbsidorna för tillverkare av olika webbläsare kan du hitta en stor mängd
tillsatsprogram med vilka du kan förbättra din webbläsare på många sätt. Tyvärr finns
det inte alltid en allmän standard för allting. En del sidor förutsätter till exempel att
man visar videon i Microsoft Silverlight i stället för med Flash.

Förutom tillsatserna utnyttjar webbläsarna också andra program som har installerats
på din dator, som t.ex. program för uppspelning av ljud- och videofiler. Följande
avsnitt av studiematerialet kommer att se på dessa program.

Kom alltid ihåg datasäkerheten medan du laddar ner program. Det är oftast ofarligt
att ladda ner program från stora och välkända programtillverkare, men om du inte är
säker på tillverkaren ska du inte ladda ner tillsatsen!

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/pdf/hakemus.pdf
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ÖVNINGAR I AVSNITT 1.3

ÖVNING 1 – Struktur och adresser på Internet

1. Vad relaterar t.ex. siffersträngen 128.214.205.16 till på Internet?
2. Vad menas med en DNS-adress och vad kan du ha för nytta av en DNS-

adress?
3. För vilket ändamål utvecklades Internet ursprungligen?
4. Vem äger Internet?
5. Var lagras webbsidor?
6. Vad är en webbserver?

ÖVNING 2 – De vanligaste Internettjänsterna 

1. Vad är WWW?
2. Hur “vet” e-postmeddelanden vem de sänds till?

ÖVNING 3 – Etikett på Internet

1. Varför måste du vara mycket försiktig då du publicerar material på Internet?
2. Vad sägs i reglerna för datornät vid HU om att ladda och sprida filer som är

skyddade av upphovsrättslagar över serverlöst eller P2P nätverk?

ÖVNING 4 – Grundfunktionerna hos webbläsare

1. Vad betyder början http:// i en adress i en webbläsare?
2. När du övergår från en webbsida till en annan är det bra att öppna länkar i nya

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Övningar i avsnitt 1.3 | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/1-introduktion-till-datoranvandning/1-3-internet-och-www/ovningar-i-avsnitt-1-3/[17.10.2019 17.54.04]

fönster. Prova på att öppna följande länkar i sitt eget fönster var.
www.helsinki.fi 
www.reittiopas.fi
www.helmet.fi

3. Kom ihåg att du kan öppna sidor i nya flikar istället för att öppna dem i ett
nytt fönster. Öppna en ny flik (New tab) i den öppna webbläsaren och sök
fram någon internetsida. Gå sedan tillbaka till mellanbladet som du var på
tidigare.

ÖVNING 5 – Bokmärken och sidhistoria

1. Vad avser man med webbläsarens historia?
2. om du använder din egen dator, skapa bokmärken för följande webbsidor:

a) Ingångssidan till HU:s bibliotek
b) Din egen fakultets ingångssida
c) Flamma (adress: http://flamma.helsinki.fi)

3. Skapa mapparna Studier och Fritid för dina bokmärken. Flytta alla bokmärken
som rör universitetet till Studier och alla bokmärken som rör din fritid och
hobbyer till Fritid.

ÖVNING 6 – Integritetsskydd vid webbläsaranvändning

1. kontrollera vilken information som finns i webbläsarens historiefält. Töm sedan
webbläsarens historia.

2. Radera all blankettinformation från läsarens minne.
3. Radera alla lösenord som lagrats i webbläsaren. Om du utför denna övning på

din hemdator behöver du inte göra det här ifall du lagrat lösenord med flit
(detsamma gäller de följande uppgifterna).

4. Radera alla kakor från webbläsaren.
5. Töm webbläsarens cacheminne.

ÖVNING 7 – Ljud och video

1. Se på Helsingfors universitets videoinspelningar på adress
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/unitube

2. Testa hur videofilmerna syns på din dator eller telefon.

FACIT

ÖVNING 1 – Struktur och adresser på Internet

1. Siffersträngen är IP-adressen för en webbserver.
2. En DNS-adress är ett domännamnssystem som gör det möjligt att använda

http://www.helsinki.fi/
http://www.reittiopas.fi/
http://www.helmet.fi/
http://flamma.helsinki.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/unitube
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Internetadresser på vanligt språk som är lätta att komma ihåg.
3. För militäradministrationen i Förenta staterna.
4. Ingen.
5. På olika servrar runt om i världen.
6. En server där webbsidor lagras. 

ÖVNING 2 – De vanligaste Internettjänsterna

1. En av de mest använda Internettjänsterna, med vilken man kan bläddra bland
webbsidor.

2. På basen av en individuell e-postadress.

ÖVNING 3 – Etikett på Internet

1. Det är ofta omöjligt att radera information som en gång publicerats på Internet.
2. Det är absolut förbjudet att använda P2P-program för att ladda ner och sprida

material som skyddas av upphovsrätt!

ÖVNING 4 – Grundfunktioner hos webbläsare

1. Det kommunikationsprotokoll som webbsidan överförs med.
2. Historien är en lista av alla sidor du besöker som webbläsaren skapar. Med

hjälp av historien kan du återgå till sidor du besökt nyligen även om du inte har
markerat sidorna.



1.4 E-post | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/1-introduktion-till-datoranvandning/1-4-e-post/[17.10.2019 17.54.13]

Edellinen Seuraava
PAGES

1 Introduktion

1.1 Användningen av datorer

Datorns grundläggande delar och funktionsprincip

1.4 E-POST

Med e-post kommunicerar du snabbt och effektivt i bland annat frågor som gäller
studierna. I det här avsnittet går vi bland annat igenom:

hur du sänder och mottar meddelanden
hur du skickar filer som bilagor och hanterar dem
skräppost och filtrering av skräppost
hur du kan göra e-postprogrammet och hanteringen av meddelanden mera
effektivt
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E-POSTPROGRAM

Du kan läsa och skicka e-post på flera olika sätt. Många organisationer och
posttjänster erbjuder både en webbaserad applikation för att läsa e-post och
möjligheten att hantera e-post med ett separat e-postprogram (till exempel
Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Pine eller Mail på Mac-datorer) som
installeras på datorn. Telefoner och pekplattor har ofta färdigt installerade
applikationer som fungerar lika bra som program som laddas ner särskilt.

För att läsa Helsingfors universitets e-post kan du använda både ett e-
postprogram och Outlook Web App (OWA)-applikationen i webbläsaren.
Mera information om OWA hittar du i kapitel 2.3.

Eftersom olika e-postprogram fungerar enligt samma principer kan du skicka och ta
emot e-post med i princip vilket e-postprogram som helst.

Detta avsnitt handlar om hur du använder ett separat e-postprogram. Fördelarna med
att använda särskilda e-postprogram:

du kan läsa meddelanden du har fått förut även när du inte är ansluten till
nätet
du behöver inte logga in på nytt varje gång du använder e-posten
det går vanligen lättare och snabbare att skriva och ta emot e-
postmeddelanden, särskilt på mobila enheter
det är enklare att hantera posten – du kan till exempel filtrera
inkommande post automatiskt i lämpliga mappar
du kan använda flera e-postkonton (Email account), det vill säga
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hantera exempelvis meddelanden till adresserna raimo.keski-
vaanto@helsinki.fi och raikku@åmail.com i ett och samma program

ATT TA I BRUK ETT E-POSTPROGRAM

Som studerande vid Helsingfors universitet kan du installera Microsofts Office
ProPlus-paket gratis på enhet. Paketet innehåller e-postprogrammet Outlook. (Mer
om hur du installerar Office på privata enheter finns i kapitel 2.3). I alla exempel i det
här kapitlet används Outlook.  Du kan emellertid tillämpa instruktionerna även på
övriga e-postprogram.

E-postprogrammen och -inställningarna varierar i olika operativsystem, enligt version
och enhetens modell. På HU:s webbplats Helpdesk finns en grundläggande
anvisning med vilken du kommer igång med i inställningarna.

E-POSTKONTO

När du har installerat ett e-postprogram, ska du spara information om din egen e-
postadress i programmet, det vill säga skapa ett så kallat e-postkonto (E-mail
account). Det gör du på olika sätt i olika program (instruktioner finns på IT-centrets
webbplats Helpdesk).

E-postkontot är platsen där du sparar dina e-postinställningar och

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5083
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5083
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5230
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kalenderinställningar. Dessutom behöver du användarrätt till en e-posttjänst, det
betyder att du ska ha en e-postadress och e-postlåda. Studerande vid Helsingfors
universitet får automatiskt en adress med formatet fornamn.efternamn@helsinki.fi.
Om e-posten vid Helsingfors universitet berättar vi mera i kapitel 2.

Kom ihåg att alltid följa användarreglerna vid hantering av e-post!

https://www.helsinki.fi/sv/it/anvandarregler-och-registerbeskrivningar-for-it-tjanster-0
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SKICKA MEDDELANDEN

SKRIVA ETT MEDDELANDE

Börja ett nytt meddelande med att trycka på New Email (Nytt e-postmeddelande).
Skriv mottagarens adress i fältet To (Mottagare) och en rubrik för meddelandet i
fältet Subject (Ärende). Skriv ditt meddelande i textfältet nedanför rubrikraden.  
Skicka meddelandet genom att trycka på Send (Skicka).

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Skicka meddelanden | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/1-introduktion-till-datoranvandning/1-4-e-post/skicka-meddelanden/[17.10.2019 17.54.31]

Du kan också skicka ditt meddelande till fler mottagare. När du har angett en adress i
mottagarfältet trycker du på Enter och skriver in följande adress.

ADRESSBOK

E-postprogrammet lägger vanligtvis automatiskt till adresser du använder i
adressboken (Address Book). Programmet kan automatiskt skriva in en ”bekant”
mottagares adress ur adressboken när du börjar skriva namnet på raden To
(Mottagare).

Beroende på din organisation kan adressboken redan innehålla
uppgifterna för alla användare i samma system. Till exempel användare
av Office 365 vid Helsingfors universitet hittar varandra i Outlooks
adressbok (Address Book)på sitt e-postkonto vid universitetet (se bilden
nedan).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/outlook2016_compose.jpg
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Du kommer såväl till din egen adressbok som universitetets
personalregister även genom att klicka på länken People (Människor)
nere till vänster i Outlook.

SKICKA KOPIOR OCH HEMLIGA KOPIOR

Du kan skriva adresserna till alla mottagare i fältet To (Mottagare). Detta visar för
mottagarna att meddelandet är lika viktigt för dem alla. Om du däremot vill skicka
meddelandet till någon endast som för kännedom lägger du till honom eller henne i
fältet kopia eller hemlig kopia:

Kopia eller cc (Carbon copy): meddelandet sänds så att de andra mottagarna
kan se adressen till kopians mottagare.
Hemlig kopia eller bcc (Blind carbon copy): meddelandet sänds till
mottagaren så att de övriga mottagarna inte kan se hans/hennes namn. Den
som får den hemliga kopian kan se de övriga mottagarnas kontaktuppgifter. Det
är artigt att använda bcc om du skickar meddelandet till en stor skara
mottagare, eftersom ingen av mottagarna då kan använda adresslistan till
oönskade ändamål (som gruppförsändelser eller reklam).

I meddelandet på följande bild vill Raimo att Alisa får veta vad han skrivit till Gerhard,
så han skriver Alisas adress i cc-fältet.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/win10_outlookaddressbook.jpg
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I många e-postprogram kan du skriva flera adresser på samma rad. Adresserna
separeras med komma eller semikolon, beroende på program. I Outlook kan du
också trycka på Enter efter att ha skrivit adressen och sedan skriva nästa adress!

MAPP FÖR SKICKADE MEDDELANDEN

I de flesta system sparas kopior av skickade meddelanden automatiskt i mappen
Sent Items (Skickat). Du kommer åt dina skickade meddelanden genom att klicka
på mappens ikon.

SVARA PÅ MEDDELANDEN

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_sent.jpg
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Det finns två sätt att svara på meddelanden:

Reply (Svara): endast den ursprungliga avsändaren väljs som mottagare.
Reply All (Svara alla): både den ursprungliga avsändaren och alla andra
mottagare till det ursprungliga meddelandet väljs som mottagare

I Outlook öppnas som standard ett läge där du skriver svarsmeddelandet i
förhandsgranskningsfönstret. Om du vill öppna ett nytt fönster för att skriva
svarsmeddelandet, klicka på Pop out (Öppna i nytt fönster) ovanför Send-knappen.
Den text du eventuellt redan har skrivit följer med till det nya skrivfönstret.

Eftersom det lätt händer att du av misstag svarar alla mottagare, ska du
vara mycket försiktig med att använda funktionen Svara alla! Lägg märke
till att en symbol likt den som visas här nedan också visas framför ett
meddelande som du redan har svarat på.

VIDAREBEFORDRA MEDDELANDEN

Du kan vidarebefordra (Forward) ett meddelande som du har fått till en tredje
person.   Välja meddelandet som ska vidarebefordras och klicka på knappen
Forward (Vidarebefordra) i meddelandet (se föregående bild). Då får du upp
fönstret för vidarebefordran av meddelandet. Skriv namnet på den person du vill
skicka till i fältet To (Mottagare). I fältet Subject (Ämne) står texten Fwd (Forward)
oftast automatiskt före den egentliga ärenderubriken. Texten visar mottagaren att det
handlar om ett vidarebefordrat meddelande.

Om du vill kan du lägga till egen text i meddelandefältet.  Skicka
meddelandet genom att klicka på Send (Skicka). Följande symbol visas
framför det vidarebefordrade meddelandet:

AUTOMATISK SIGNATUR

Signatur (signature) är en text som e-postprogrammet lägger till i slutet av
meddelanden du skickar. Signaturen innehåller oftast till exempel ett telefonnummer
eller andra kontaktuppgifter.

Signaturen skapas på olika sätt i olika program. Du kan också skapa olika signaturer
för olika ändamål (till exempel för svensk- eller engelsktalande mottagare). Läs
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LÄSA OCH HANTERA MEDDELANDEN

Meddelanden som du skickar och tar emot sparas vanligen automatiskt i egna
mappar. Förutom dessa mappar kan du skapa nya mappar efter dina behov. Det är
mycket viktigt att kunna skapa mappar och sortera sina meddelanden, eftersom
viktiga meddelanden annars lätt försvinner bland de mindre viktiga.

LÄSA MEDDELANDEN

Alla inkommande meddelanden hamnar i mappen Inbox (Inkorgen), om du inte har
lagt till andra filterregler. Olästa meddelanden framhävs vanligen på något sätt. Du
kan läsa meddelandet genom att klicka på det.

E-postprogram kontrollerar inkomna meddelande nästan i realtid. Vid behov kan du
också kontrollera e-posten manuellt genom att gå till fliken Send/Receive (Skicka/ta
emot) och klicka på Send/Receive All Folders (Skicka/ta emot alla mappar).
Alternativt kan du göra det genom att trycka på F9 på tangentbordet.

MEDDELANDEMAPPAR

De flesta e-postprogram har flera färdiga e-postmappar. Du kan också skapa egna
mappar utöver de färdiga mapparna.

TYPISKA E-POSTMAPPAR I PROGRAMMEN

Namnen kan variera lite beroende på program, men
de flesta program innehåller åtminstone följande
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typer av mappar:

Inbox (Inkorgen) – alla inkommande
meddelanden
Drafts (Utkast) – innehåller utkast, dvs.
oavslutade meddelanden
Sent eller Sent Items (Skickat) – skickade
meddelanden
Junk Email (Skräppost) – skräppost filtrerad
av servern, e-postprogrammet eller dig själv
Deleted items eller Trash (Borttaget) –
papperskorg för borttagna meddelanden (obs:
inte samma som arbetsstationens
papperskorg!)

SKAPA EGNA MAPPAR OCH FILTRERINGSREGLER

Det är en bra idé att styra inkommande meddelanden direkt till därtill avsedda
mappar. Det är smidigt framför allt om du får mycket meddelanden hela tiden.

Raimo Keski-Vääntö har filtrerat meddelandena som kommer enligt
utskickslistorna för studerande inom utbildningsprogrammen
exempelvetenskap och mystikvetenskaperna i egna mappar. Det här
underlättar läsningen för Raimo, särskilt eftersom biträdande lektor Jacob
Spammila skickar flera meddelanden varje dag till listan för
utbildningsprogrammet inom mystikvetenskaper. Dessutom filtrerar
Raimo struntviktiga icke-studierelaterade nyhetsbrev till sin egen mapp för
senare läsning.

SKAPA MAPPAR

Sättet att skapa mappar på varierar något
beroende på program. I Outlook kan du skapa en
ny mapp genom att klicka på knappen New Folder
(Ny mapp) under fliken Folder (Mapp). I det
fönster som öppnas skriver du ett namn för
mappen och väljer vilken mapp den nya mappen
skapas under. Om du vill skapa mappen på
rotnivå, klicka på namnet på ditt konto högst upp i
hierarkin. Efter att du namngett mappen och valt
var den ska placeras, klicka på OK.
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ATT SKAPA FILTRERINGSREGLER

Om du vill kan du filtrera den inkommande posten automatiskt till en viss mapp.
Klicka först på det meddelande som du vill filtrera i fortsättningen (till exempel ett
meddelande från en viss person eller meddelanden från en automat). Öppna menyn
Rules (Regler) under fliken Home (Hem).

Om du vill filtrera all post från samma avsändare i en viss mapp väljer du Always
Move Messages From… (Flytta alltid meddelanden från…).  Välj en passande
mapp eller skapa en ny genom att klicka på New (Ny).

Om du vill filtrera e-post exempelvis enligt rubrik eller andra villkor, välj Create Rule
(Skapa regel) i menyn Rules (Regler) och ange filtret du vill använda.

När en ny regel har skapats frågar Outlook om du vill filtrera alla tidigare
meddelanden enligt samma regler.

Ytterligare instruktioner om hur du skapar filtreringsregler hittar du på Helpdesks
webbplats.

ATT FLYTTA MEDDELANDEN TILL OLIKA MAPPAR MANUELLT

Du kan även flytta meddelanden till valfria mappar manuellt: välj ett meddelande
genom att klicka på det (eller flera meddelanden genom att klicka på dem med Ctrl-
tangenten nedtryckt). Klicka sedan ovanför meddelandet med den högra
musknappen, klicka på Move (Flytta) i menyn och välj den önskade mappen.

Du kan även dra de meddelanden du vill flytta till målmappen med musknappen
nedtryckt (drag & drop).

PAPPERSKORGEN I E-POSTPROGRAMMET

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/outlook-2013-e-post
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/outlook-2013-e-post
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1 Introduktion

1.1 Användningen av datorer

De flesta e-postprogram har sin egen papperskorg dit du kan flytta meddelanden.  Du
kan vanligen antingen dra meddelanden till papperskorgen eller trycka på Delete-
tangenten. I Outlook hamnar raderade meddelanden som standard i mappen Deleted
Items (Borttaget).

ATT ÅTERSTÄLLA RADERADE MEDDELANDEN

Eftersom raderade meddelanden flyttas till papperskorgen, dvs. mappen för
borttagna meddelanden, kan du vid behov återställa dem – såvida du inte har tömt
papperskorgen eller ställt in ditt e-postprogram så att det förstör innehållet i
papperskorgen automatiskt efter en viss tid. Mer information om detta finns på
Helpdesks webbplats.

I Outlook kan du återställa ett meddelande i papperskorgen genom att klicka på det
önskade meddelandet i mappen för borttagna meddelanden och välja Folder (Mapp)
under fliken Recover Deleted Items (Återställ borttagna objekt). Du kan även dra
det meddelande du vill återställa till en mapp med musen.

TÖMMA PAPPERSKORGEN

Oftast töms papperskorgen på borttagna meddelanden automatiskt efter en viss tid.
Du kan också tömma papperskorgen själv. När papperskorgen har tömts är det
synnerligen svårt, om inte rentav omöjligt att återställa meddelanden. Kontrollera
alltid innehållet i papperskorgen innan du tömmer den.

När du vill tömma papperskorgen i Outlook ska du öppna mappen Deleted items. Välj
fliken Folder (Mapp)och klicka på Empty Folder (Töm mapp).

 

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/outlook-2013-e-post
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/office2016_emptytrash.jpg
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BILAGOR

BILAGOR OCH DELNING AV FILER

Bifogade filer (Attachments) är vilka slags filer som helst som skickas eller mottas
som bilagor till e-post.

Skicka inte bifogade filer i onödan, eftersom de tar upp utrymme både i din och
mottagarens postlåda.  Dessutom kan det vara svårt att hitta bifogade filer bland
meddelanden, och du kan inte heller redigera dem i postlådan.

Kom ihåg att använda kända filformat så att mottagaren kan öppna dem. Läs mera
om filtyper i kapitel 1.2.

Om det är möjligt ska du hellre skriva ditt ärende i textfältet eller länka till
filer som är sparade någon annanstans på nätet. Olika lagringstjänster
(som OneDrive eller Funet Filesender som följer med Office 365-paketet)
är oftast bättre lämpade för ändamålet. Lagringstjänsterna erbjuder
mångsidigare möjligheter till hantering och begränsning av behörigheter
samt redigering och kommentering mellan flera personer.  Tack vare
detta är det också enklare och snabbare att göra grupparbeten. Läs mera
i andrakapitlet i materialet.

REKOMMENDERAD FILSTORLEK

I många e-postprogram är den tillåtna storleken på bifogade filer begränsad, för att
inte överstora bilagor ska blockera mottagarens postlåda. Storleksbegränsningen
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varierar från system till system (den kan till exempel vara 5 MB, 10 MB eller mera).

Ett meddelande som innehåller en för stor bilaga eller ett filformat som inte godkänns
av postservern kan studsa tillbaka till dig som en bumerang utan att det har blivit
levererad till mottagaren. Orsaken kan vara en begränsning som din egen eller
mottagarens postserver har satt. Det här kan inträffa också om posttjänsten inte
godkänner bilagans filformat.

HANTERA BIFOGADE FILER

De flesta e-postprogram klarar av att både motta och skicka bifogade filer.  Men kom
ihåg att bifogade filer kan innehålla olika virus, så öppna aldrig en bilaga om du inte
är säker på innehållet!

SKICKA BIFOGADE FILER

I Outlook kan du bifoga en fil genom att skapa ett nytt e-postmeddelande och klicka
på Attach file (Bifoga fil) i meddelandefönstret. Då öppnas en dialogruta där du kan
välja fil. Välj den bilaga du vill skicka och klicka på Insert (Infoga). Då bifogas filen till
ditt meddelande. Det är artigt att skriva en kort beskrivning av den bifogade filen i
meddelandet (se följande bild). Därefter är meddelandet klart att skickas som vanligt.

Du känner igen ett meddelande med en bifogad fil på pappersklämman eller en

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_treeattached.jpg
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annan liknande symbol.

TA EMOT OCH ÖPPNA BIFOGADE FILER

Du kan öppna bifogade filer så här:

spara bilagan på datorn i den mapp du vill och öppna bilagan i mappen
direkt i e-postmeddelandet genom att klicka på symbolen för bilagan.

Det är bättre att spara den bifogade filen på datorn först. Om du öppnar en bifogad fil
direkt kan den öppnas i fel program, endast för läsning – eller inte öppnas alls.

Om du öppnar en bifogad fil direkt på nätet eller i e-postprogrammet, kommer den
som standard att sparas i en tillfällig mapp som definierats i programmet. Kom ihåg
att spara den bifogade filen i din egen arbetsmapp, om du vill redigera den!

Office-filer som öppnas direkt på nätet och i e-postbilagor öppnas som
standard endast i läsläge. Om du vill redigera en bilaga ska du klicka på
knappen Enable Editing (Aktivera redigering).

I Outlook kan du spara en fil genom att klicka på bilageikonen med den högra
musknappen och välja Save as (Spara som) i menyn som öppnas.

HANTERA MISSTÄNKTA BILAGOR

Om du misstänker att en bifogad fil innehåller ett virus eller ett skadligt program, är
det ofta så. Om du inte är säker på att en bifogad fil är ofarlig, ska du helt enkelt
radera meddelandet inklusive bilagor. Kom ihåg:

En bekant avsändare är ingen garanti för att bilagan är äkta! Virus kan ofta
förfalska namnet på avsändaren och därmed skicka dig meddelanden – och

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2015/06/enable_editing.jpg
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bifogade filer – som ser äkta ut.
Bilagor som innehåller virus är ofta förklädda så de ser lockande ut och
appellerar till dina känslor: meddelandet handlar ofta om t.ex. en tragedi, kärlek,
en lotterivinst eller något annat som vädjar till känslorna för att lura dig att
öppna bilagan.
Då man hanterar bilagor är det alltid bäst att vara misstänksam och
fundera på om avsändaren har gett en tillräckligt bra förklaring för
bilagans innehåll. Meddelandets språkstil, avsändare eller bilagans ikon är
enkla att förfalska. Även ett meddelande på finska eller svenska eller ett
meddelande av en vän kan innehålla virus!

Många postsystem (bland annat postsystemen vid HU) förhindrar att
vissa filtyper sänds och tas emot. De filtyper som begränsningen gäller är
bland annat många programfiler med ändelser som exe, bat, com, scr, vbf
eller pif. Oavsett är det bäst att alltid kontrollera vilken typ av fil en bilaga
består av! Var också särskilt försiktig med bilagor med dubbla filtillägg:
det första av dem är oftast falskt och finns där för att lura dig att tro att
filen är äkta. En fil med dubbla filtillägg kan till exempel heta Photo of my
girlfriend.jpeg.exe.
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ARRANGERA OCH SÖK EFTER MEDDELANDEN

Nästan alla e-postprogram erbjuder en möjlighet att organisera meddelanden i
mapparna enligt olika kriterier och att söka efter meddelanden till exempel utifrån
sökord som förekommer i dem.

SORTERA MEDDELANDEN

Du kan sortera meddelanden genom att klicka på kolumnerna ovanför
meddelandena, som Subject (Ämne), From (Från) eller Received (Inkommande)
(se följande bild).  Om du klickar på Received, ordnar programmet meddelandena
automatiskt enligt mottagningsdatumet.

Om du klickar på samma knapp igen, ordnar programmet meddelandena i omvänd
ordning. Samma princip gäller i regel för övriga motsvarande knappar.

SÖKA MEDDELANDEN

Du kan göra en snabbsökning i en öppen meddelandemapp med Outlooks
sökfunktion. Sökfältet är den ruta som visas i meddelandevyn ovanför
meddelandelistan med texten Search Current Mailbox (Sök: Nuvarande postlåda).
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När du skriver in namnet på det du söker, börjar programmet direkt att söka efter det i
den öppna mappen och filtrerar snabbt fram meddelanden som motsvarar sökningen
till meddelandevyn. Du kommer tillbaka till den normala vyn genom att klicka på
krysset till höger i sökfältet eller på knappen Close Search (Stäng sökningen) på
menyraden.
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SKRÄPPOST OCH NÄTFISKE

Med skräppost eller spam avses massutskick till slumpmässiga mottagare.

Avsändare av skräppost använder i allmänhet e-postadresser som plockats på
webbplatser. Förutom att skräppost är irriterande är hanteringen tidskrävande.
Dessutom kan det spridas skadeprogram, som virus eller maskar (läs mer om virus),
med skräpposten.

Innehållet i skräpposten varierar, men rätt så ofta handlar det om reklam för en
produkt, webbtjänst, penninginsamling eller till exempel en metod att bli rik på. De
vanligaste kännetecknen för skräppost är:

 Avsändaren är obekant för dig.
Engelskspråkig rubrik.
Rubriken eller meddelandet innehåller specialtecken avsedda för att lura
skräppostfilter, till exempel ”Sensattional revolution in meedicine! Clisk h`ere”.
Rubriken inleds med RE som om det vore ett svar på ett tidigare meddelande.
Meddelandet innehåller en bilaga i HTML-format.
Meddelandet börjar med meningen ”This is not spam”.

NÄTFISKE ELLER PHISHING

Ett eget kapitel är spam som går ett steg längre, meddelanden som bedragare
skickar för att fiska efter personuppgifter till exempel genom att utge sig för att vara
t.ex. post- eller behörighetsadministratörer eller IT-support. Sådan kriminell
verksamhet kallas nätfiske eller phishing.
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Även personuppgifterna för universitetets personal och studerande utsätts
regelbundet för nätfiske. Trots admins ansträngningar når sådana meddelanden
ibland ända fram till användarnas e-postlådor och det är alltid någon som går i fällan.
Trots att språket i meddelandena ofta är ganska klumpigt kan nätfiskemeddelanden
också vara välskrivna på ditt eget språk.

Bästa sättet att avvärja svindlare på nätet är att aldrig avslöja sitt lösenord för
någon. De som faktiskt administrerar en tjänst kan lösa ditt problem utan att veta ditt
lösenord. Läs mer om bedrägerier på nätet i kapitlet om datasäkerhet. Om du råkar ut
för ett försök till nätfiske, anmäl det till universitets e-postadmin enligt instruktionerna
på denna sida.

SKYDDA DIN ADRESS MOT SKRÄPPOST

Det bästa sättet att undvika skräppost är att inte lägga till din primära e-postadress på
olika webbsidor eller reklampostlistor. Om det är nödvändigt att din adress ska
framgå i ett visst sammanhang, kan du ange den i ändrad form (t.ex. raimo punkt
keski-vaanto at-tecken helsinki punkt fi) eller göra ett litet foto av din adress i
textform. Då förstår inte systemen som går igenom webbplatser, diskussionsgrupper
och så vidare för att söka efter adresser för skräppostutskick att adressen är en e-
postadress.

Nedan lite tips ifall du får skräppost:

Skicka inget svar till avsändaren av skräppost, för då får avsändaren bekräftat
att någon verkligen läser meddelanden som skickas till denna adress.
I skräppostmeddelanden erbjuds ofta en möjlighet att radera din adress från
postlistan, men var misstänksam till den funktionen eftersom detta ofta är
avsändarnas sätt att kontrollera att adressen fungerar.
Öppna inga länkar eller bilder som kommer med skräpposten. Det kan finnas
en identifierare i länken eller bilden som visar skräppostaren vilken e-
postadress den som tittar på bilden har.
Var särskilt misstänksam mot erbjudanden i skräpposten. Många av
erbjudanden som sänds från okända adresser är olagliga. Var realistisk: om
erbjudandet låter för bra för att vara sant, är det också nästan alltid det.
Kedjebrev räknas som skräppost, så skicka dem aldrig vidare.

AUTOMATISK FILTRERING AV SKRÄPPOST

I många e-postprogram finns det en möjlighet att filtrera skräppost efter avsändare
eller automatiskt. På IT-centrets webbplats hittar du mer information om hur du kan
filtrera skräppost i Outlook.

Det mesta av skräpposten filtreras bort redan på postservern. Även i Helsingfors
universitets e-post finns det ett sådant filter. Den centraliserade

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5099
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/outlook-2013-e-post
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skräppostidentifieringen minskar betydligt mängden skräppost som kommer fram till
din e-postlåda.

Eftersom filtreringen är automatisk, finns det en liten risk att systemet
kategoriserar sakliga meddelanden som skräppost. Därför lönar det sig
att emellanåt gå igenom Junk-mappens innehåll innan du raderar det.
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ÖVNINGAR I AVSNITT 1.4

ÖVNING 1 – E-postprogram

1. Installera ett e-postprogram på din dator eller enhet enligt instruktionerna i
studiematerialet och på IT-centrets webbplats.

2. Skapa ett e-postkonto i e-postprogrammet och ange den information som
behövs för att kontot ska fungera.

3. Logga in på ditt e-postkonto vid universitetet. Testa att allt fungerar korrekt
genom att skicka ett testmeddelande till dig själv!

ÖVNING 2 – Att skicka meddelanden

Många av de följande uppgifterna kräver att du har installerat ett e-postprogram i
enlighet med övning 1. Om du inte har din egen lämpliga enhet kan du hoppa över de
uppgifter som kräver en.

1. Vad är det för skillnad mellan meddelanden som sänds i textformat och sådana
som sänds i html-format?

2. Skapa en signatur för ditt e-postprogram.
3. Testa om signaturen visas korrekt genom att skicka ett meddelande till dig själv.

ÖVNING 3 – Att läsa meddelanden och arkivera dem i mappar

Gör följande övningar endast om du har tillgång till en dator eller en mobil enhet och
om du har installerat ett e-postkonto på enheten enligt övning 1.
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1. Kontrollera om det finns några meddelanden i e-postprogrammets papperskorg.
Om det finns meddelanden som ska raderas, töm då papperskorgen.

2. Skapa mappar för dina studier, hobbyer och vänner i ditt e-postprogram.

ÖVNING 4 – Att hantera bilagor

1. Vilka filtyper kan man skicka som bilagor i e-postprogram?
2. När du får meddelanden med bilagor, vilka typer av programfiler som används

på Windows-datorer är förknippade med särskild stora risker? Varför?
3. Testa att skicka en bilaga till exempel till dig själv eller till en vän (du kan välja

filen själv). Kontrollera bilagans storlek innan du skickar iväg den: om filen är
mycket stor ska du komprimera den eller överväga att förminska filens storlek
på annat sätt (om bilagan är en bild kan du bl.a. förminska bilden).

ÖVNING 5 – Att sortera och söka efter meddelanden

1. Sortera meddelandena i mappen Inbox (Inkorg) så att det äldsta är överst.
2. Sortera meddelandena i samma mapp enligt avsändare, i stigande alfabetisk

ordning.
3. Sök fram alla meddelanden som någon viss person har skickat till dig.

ÖVNING 6 – Skräppost

1. Kontrollera skräppostmappen (Spam, Junk eller Junk Email) i ditt e-
postprogram och försäkra att inga viktiga meddelanden hamnat där.

 

FACIT

ÖVNING 2 – Att skicka meddelanden

1. Ett meddelande i textformat innehåller inga formateringsmöjligheter som är
typiska i html-meddelanden. Ett e-postmeddelande i textformat kräver mindre
lagringsutrymme än ett html-meddelande, och textbaserade meddelanden
fungerar ofta bättre än html-meddelanden.

ÖVNING 4 – Att hantera bilagor

1. I princip kan du skicka filer av vilken typ som helst, men många organisationer
blockerar sändningen eller mottagandet av meddelanden med vissa typer av
bilagor (som bl.a. programfiler).
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1.3 Internet och WWW

Internets uppbyggnad och adresser

2. Filtyperna Exe, bat, com, scr, vbf och pif är speciellt farliga eftersom de kan
innehålla program som kan köras på datorn. Observera att det förutom
ovannämnda filtyperna även finns många andra filtyper som är farliga (läs mer
om dem i avsnitt 5.2).
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2.1 NYTTJANDERÄTT OCH ANVÄNDARKODER

Då du börjar studera vid Helsingfors universitet skapar man en behörighet som ger
dig tillgång till universitetets datorsystem. Förutom användningsrättighet till
universitetets datorsystem, innehåller behörigheten också nödvändig information om
användaren och behörighetens giltighet. Ur din behörighetsinformation framkommer
bl.a. a) när du ska (årligen) förlänga din behörighet, så att den inte går ut, och b) när
du ska byta ditt lösenord så att det inte blir gammalt. Ett personligt användarnamn
förknippas alltid med en behörighet. Användarnamnet och lösenordet skapar
tillsammans en nyckel med vilken du kan skriva in dig till det system du har tillstånd
att använda.
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DINA FÖRDELAR MED ANVÄNDARRÄTTEN

När du får Helsingfors universitets användarlicens får du rätt att använda ett flertal av
universitets tjänster. Hit hör bland annat datorer på olika campus, personliga
hemkataloger, e-post, utskrivning och universitetets andra nättjänster.

E-POST, KALENDER OCH MOLNLAGRING

Med HU:s användarlicens får du tillgång till universitetets e-postadress och kalender.
Alla e-postadresser med formen fornamn.efternamn@helsinki.fi ingår i samma
system. Du kan läsa universitetets e-post i e-postprogrammet eller via webbläsare
med OWA-applikationen.

E-posten och kalendern är en del av HU:s Office 365 -tjänst. Med den får du också
tillgång till molnlagringplats i OneDriveoch många andra nyttiga egenskaper.
Dessutom kan du installera Office-programmen på dina egna enheter.

HEMKATALOG

Universitetets användarlicens omfattar personligt lagringsutrymme, det vill säga en så
kallas hemkatalog på universitetets egen nätdisk. På universitetets datorer betecknas
hemkatalogen med bokstaven Z på nätdisken. Hemkatalogen kan också användas
på vilken som helst av dina enheter.

Om du har ett unix-användarnamn hittar du din hemkatalog på unix-servern.

UNIVERSITETETS ÖVRIGA NÄTTJÄNSTER

Användarlicensen ger också rätt att utnyttja andra tjänster avsedda för studerande.
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Hit hör till exempel Mina studier, det vill säga studerandens ingångssida med
kurssidor, inlärningsmiljöer som Moodle, wiki, bloggar och tiotals andra av
universitetets egna tjänster.

UNIVERSITETETS DATORER OCH LOKALER

Med universitetets användarnamn kan du logga in på universitetets datorer i
allmänna lokaler. Du kan ansöka om en nattnyckel till vissa lokaler. Med den kommer
du in även utanför de egentliga öppettiderna. Du får mera information i kapitel 2.3.

UTSKRIVNING

På alla campus finns skrivare som är avsedda för de studerande. Du kan skriva ut på
alla multifunktionsskrivare som är försedda med en Unigrafia-dekal. För att skriva ut
måste du köpa utskriftssaldo i Unigrafias saldobutik. Du kommer dit via adressen
http://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo/. Närmare anvisningar om utskrivning finns
även på webbplatsen Helpdesk.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2-it-miljon-vid-hu/2-5-planera-dina-studier/mina-studier/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2-it-miljon-vid-hu/2-3-datorutrymmen-och-tjanster/
http://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5040
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ANVÄNDARLICENS

När du inleder
dina studier
undertecknar du
en förbindelse i
vilken du
samtycker till att
använda
universitetets
datatekniska
utrustning i enlighet med bestämmelserna och anvisningarna. Det här gör du enklast
på nätet i tjänsten för aktivering av elektroniska användarlicenser. Därefter ser du en
översikt av dina användarlicenser med alla detaljer om de behörigheter som har
beviljats dig (till exempel användarnamn).

Observera att du kan använda den elektroniska aktiveringstjänsten om du har a) en
finsk personbeteckning och b) finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett av
polisen beviljat elektroniskt personkort. Vänd dig till Helpdesk om du inte har dessa.

ANVÄNDARNAMN

När du aktiverar din användarlicens  får du ett användarnamn som bildats av ditt för-
och efternamn. På bilden här nedan ser du uppgifterna om modellstuderande Raimo
Keski-Vääntös användarnamn:
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Med användarnamnet kan du logga in i universitetets olika tjänster.
Använd inte din e-postadress som inloggningsnamn: e-postadressen och
användarnamnet är två olika saker!

ANVÄNDARNAMN FÖR OLIKA SYSTEM

Förmodligen får du i början användarlicens endast för ett system. Om dina studier
förutsätter det kan du emellertid också få användarlicenser för andra system.

Universitetets användarnamn eller AD-användarnamnet: alla studerandes
primära användarnamn är det s.k. AD-användarnamnet som du loggar in med
på universitetets datorer och i alla de vanligaste nättjänsterna, till exempel
WebOodi.
Övriga användarnamn: Ibland behöver du kanske också användarnamn för
tester, konferenser eller gruppanvändarnamn som är i gemensamt bruk. Ansök
om dem med eBlanketten. HU:s utomstående gäster har tillgång till en
användarlicens för gäster som ger dem rätt att använda universitetets trådlösa
nät och biblioteksdatabserna.
Vissa campus har dessutom egna, slutna system, som till exempel
dataklasserna. Du behöver kanske en särskild användarlicens för att logga in
dig på i dem. Du får mera information om dessa av dem som administrerar
lokalerna.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25858
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5017
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5017
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HANTERING AV LÖSENORD

Användarnamnet i anslutning till din användarlicens är inte hemlig, men det är
lösenordet. Lösenordet är en personlig “nyckel” och med det säkerställs att det är
just du som använder ditt användarnamn och inte till exempel din granne. Du måste
absolut hålla ditt lösenord hemligt. Du får aldrig avslöja det för någon! Även om du
litar fullständigt på en person, har denna person ändå inte rätt att använda ett
användarnamn som HU har beviljat dig.

Att ge en annan sitt lösenord innebär att du gör dig skyldig till grovt
överträdelse av bestämmelserna om användarrätt. Om du ger en annan
ditt lösenord kan du helt förlora användarrätten till universitetets
datasystem. Systemadministratörerna begär aldrig att du ska uppge ditt
lösenord. Administratörerna kan lösa eventuella problem utan ditt
lösenord. Om någon begär att få veta ditt lösenord till exempel i egenskap
av systemadministratör är det fråga om försök till svindel.  Avslöja aldrig
ditt lösenord, utan kontakta genast Helpdesk.

LÖSENORDET NÄR DU LOGGAR IN FÖRSTA GÅNGEN

Du hittar ditt första lösenord i översikten över användarlicensen som du får i slutet av
aktiveringen av användarnamnet. Av datasäkerhetsskäl måste du genast första
gången du loggar in byta ut ditt första lösenord. Alla tjänster som kräver
inloggningen kanske inte fungerar rätt förrän du har bytt lösenord.

Du kan byta lösenord på två sätt:
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På HU:s datorer genom att trycka på tangentkombinationen Ctrl+Alt+Del ->
och välj Change Password.
Var som helst i världen genom att använda verktyget på IT-centrets webbplats.

Närmare instruktioner finns på Helpdesk.

HURDANT ÄR ETT BRA LÖSENORD?

En tumregel är att ett bra lösenord är ett som du lätt kommer ihåg, men som ingen
annan kan gissa. Det får inte heller påminna för mycket om lösenord som du använt
tidigare eller som du använder för andra tjänster. Ett bra lösenord är också tillräckligt
långt (minst 10 tecken), och får inte som sådant bestå av ett ord som kan hittas i
ordboken.

Alla tjänster eller system har vissa specialkrav på lösenord. Det har Helsingfors
universitet också. Lösenordet för HU:s användarnamn ska förutom stora och små
bokstäver dessutom innehålla minst en siffra. Du får veta mera om bra och och dåliga
lösenord i kapitlet om datasäkerhet.

OM DU GLÖMMER DITT LÖSENORD

Om du glömmer ditt lösenord kan du skapa ett nytt tillfälligt lösenord i universitetets
elektroniska återställningstjänst för lösenord. För att använda tjänsten behöver du ett
finländskt personnummer och nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt
identitetskort som har utfärdats av polisen. Du måste också byta ut det tillfälliga
lösenord som återställningstjänsten ger dig till ett som du tänker ut själv!

OM DITT LÖSENORD HAR GÅTT UT

Lösenorden för användarnamnen vid universitetet gäller i ett år (mer exakt 365
dagar) åt gången. Du får en automatisk påminnelse strax innan ditt lösenord går ut,
om du inte redan tidigare har bytt ut lösenordet. Av datasäkerhetsskäl är det
emellertid klokt att byta lösenord oftare än en gång om året. Du kan byta lösenordet
på adressen www.helsinki.fi/losenord.

Det lönar sig att byta lösenordet i god tid också på grund av att du inte
kan logga in i praktiskt taget någon som helst av HU:s tjänster med ett
lösenord som gått ut. Ett föråldrat lösenord kan du byta ut endast genom
att först återställa det med hjälp av dina nätbankkoder eller genom att
identifiera dig ID Point-kundservicestället!

http://www.helsinki.fi/losenord
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5024
http://www.helsinki.fi/losenord
http://www.helsinki.fi/losenord
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5020
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7002
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BEHÖRIGHETENS OCH LÖSENORDETS GILTIGHETSTID

Din viktigaste informationskälla när det gäller dina behörigheter är blanketten
“Information om egna behörigheter” som du kan ta fram på IT-centrets Helpdesk-
sida. Där kan du till exempel se dina användaruppgifter och när din behörighet, det
vill säga ditt användarnamn, slutar gälla.

FÖRLÄNGNING AV BEHÖRIGHETEN

Normalt förlängs behörigheten automatiskt när du anmäler dig som närvarande
studerande vid universitetet. Behörighetens giltighetstid beror på om du anmäler dig
som närvarande för hela läsåret eller bara för en termin.

Närvarande Behörigheten giltig t.o.m.

Helä läsåret 30.9.

Bara höstterminen 31.1.

Bara vårterminen 30.9.

Kom ihåg att behörigheten och lösenordet inte är samma sak. Förlängningen av
behörigheten förlänger inte lösenordets giltighet!

LÖSENORDETS GILTIGHETSTID

Universitetsbehörighetens lösenord är giltigt i ett år.  Giltighetstiden för lösenord i
anslutning till andra behörigheter som du eventuellt har fått av institutionen eller
fakulteten kan variera. Du får information om dessa av den instans som har beviljat
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behörigheten.

Kom ihåg att själv se till att ditt lösenord inte blir för gammalt eller att du
glömmer det! Om det trots allt händer,
– nolla ditt lösenord i den elektroniska återställningstjänsten eller
– bestyrka din identitet i ID Point och ringa Helpdesk.

Du kan givetvis förbättra datasäkerheten och byta lösenord oftare än en gång om
året.

LÅSNING AV ANVÄNDARNAMN

Om du skriver fel lösenord eller försöker använda ett föråldrat lösenord flera gånger
efter varandra låser sig ditt användarnamn. När användarnamnet har låst sig kan du
inte längre logga in i universitetets tjänster, även om du anger det rätta lösenordet.

Vanligtvis friges användarnamnet efter en viss tid. Om du fortfarande inte minns ditt
lösenord eller om lösenordet har blivit föråldrat ska du nolla det i
återställningstjänsten eller gå till ID-Point-tjänsten via Helpdesk (se länkarna ovan).

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5001
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3176
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DINA SKYLDIGHETER SOM ANVÄNDARE

ANSVAR FÖR DATASÄKERHETEN

Alla bär ansvar för datasäkerheten. Som medlem av universitetsgemenskapen är du
skyldig att iaktta de användarregler och datasäkerhetinstruktioner som
universitetsledningen har godkänt (mera information om datasäkerheten). I samband
med alla problem som gäller datasäkerheten ska du omedelbart kontakta helpdesk.
Ring 02 941 55555 eller skicka ett e-postmeddelande till adressen
helpdesk@helsinki.fi.

FÖLJ REGLERNA FÖR ANVÄNDNING

När du får din behörighet undertecknar du en förbindelse där du lovar att använda
universitetets system och enheter i enlighet med givna direktiv och instruktioner.
Reglerna för användningen av datatekniken finns i användarreglerna. Dessutom finns
det särskilda instruktioner och regler för vissa datatekniska tjänster, till exempel
Office 365 -systemet. Användarreglerna gäller all verksamhet som bedrivs med
universitetets användarnamn eller i universitetets nät. Läs användarreglerna och kom
ihåg att du förväntas följa dem utan särskilda uppmaningar eller meddelanden!
Användarreglerna bygger på tre grundprinciper:

1. GE ALLA MÖJLIGHET TILL SAKLIG ANVÄNDNING

Kom ihåg att din behörighet i första hand är avsedd som stöd för dina studier och inte
för hobby- eller fritidsbruk. En måttlig egen användning är givetvis tillåten. All
användning av universitetets system för kommersiella eller politiska syften är
förbjuden. Dina behörigheter är endast avsedda för dig. Du får inte överlåta ditt
användarnamn till någon annan och du får inte låta någon använda universitetets
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tjänster med ditt användarnamn.

Du kan betrakta saken så att trots att du endast är en enskild användare, påverkas
helheten direkt eller indirekt av dina handlingar. Universitetet är fullt av enskilda
användare och allas verksamhet är betydelsefull.

Immanuel Kants kategoriska imperativ är ett gott råd när det gäller den
gemensamma användningen av datorsystemen: “Handla endast efter den
maxim, om vilken du samtidigt kan vilja, att den skall bli allmän lag”.

2. STÖR INTE ANDRAS ARBETE

En användare kan störa andra användare både avsiktligt eller på grund av
oaktsamhet. Det är en försvinnande liten del av användarna som avsiktligen stör
andra användare, men även om du ofrivilligt stör en annan användare kan
verkningarna vara lika betydelsefulla som om du gjorde det med avsikt: till exempel
om du talar i telefon i en lokal där andra arbetar, stör det dem med säkerhet. Gå
alltså någon annanstans för den tid du talar i telefonen.

Du kan också indirekt störa andra användare om du reserverar grupparbetsutrymme
för en lång tid eller använder universitetets dator för annat än studier (till exempel för
att spela eller bläddra i Facebook).

Likaså ska du respektera e-postlistor: en enskild ämnesorganisations lista kan ha
hundratals mottagare, så tänk efter vad du skickar och till vem.

Det här gäller även privat bruk av HU:s tjänster. Användningen av
lagringsutrymme, e-post och andra tjänster för eget bruk som inte
anknyter till universitetet är tillåtet, så länge användningen inte innebär
störningar i övrig användning av systemet!

3. RESPEKTERA ANDRAS INTEGRITET

Det är klart att privata angelägenheter inte angår andra och att bland annat intrång i
e-posten eller en annan användares hemkatalog redan i enlighet med finsk lag är
förbjudet. Ibland kan du eventuellt komma till en dator som föregående användare
har glömt att logga ut från. Då ska du omedelbart logga ut den föregående
användaren och logga in med ditt eget användarnamn innan du börjar arbeta. Kom
även ihåg att det automatiskt är förbjudet att använda en annan persons
användarnamn och att det, beroende på fallet, även kan vara kriminellt.

Instruktioner och begränsningar i samband med användarreglerna
– Stör inte andra användare.
– Det är förbjudet att logga in med fel användarnamn och att överskrida
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eller försöka överskrida rättigheterna som den egna behörigheten ger.
– Överlåt aldrig under några omständigheter dina lösenord en annan
person.
– Det är förbjudet att söka efter och utnyttja möjliga brister i
datasäkerheten.
– Det är förbjudet att bryta sig in i eller försöka bryta sig in i systemen.
– Sprid inte osakliga gruppförsändelser, kedjebrev eller datorvirus.
–  Det är förbjudet att olovligt kopiera, inneha eller sprida program eller
filer och att spara olagliga kopior i HU:s system.

Missbruk och följderna av missbruk skildras även i användarreglerna. I fall av
missbruk tillämpas i första hand universitetets egna utrednings- och
begränsningsåtgärder. Ett användarnamn kan till exempel stängas om det finns en
grundad misstanke om missbruk eller om att datasäkerheten har riskerats. I allvarliga
fall kan universitetet låta myndigheterna undersöka ärendet.
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ÖVNINGAR I AVSNITT 2.1

ÖVNING 1 – Hantering av lösenord

1. Fundera på om lösenorden du använder på Internettjänster är säkra?
2. Om något av dina lösenord t.ex. består av a) ditt namn + födelseår eller b) ditt

husdjurs namn eller c) ditt personnummer eller d) ditt födelsedatum + år eller
liknande, ska du byta dessa dåliga lösenord till säkrare lösenord som baserar
sig på meningar eller fraser.

ÖVNING 2 – Hantering av nyttjanderättsdata

1. Sök fram det ställe där giltighetstiden för ditt användarnamn finns.
2. Se efter när ditt användarnamn blir ogiltigt.

ÖVNING 3 – Skyldigheter förknippade med nyttjanderätt

Fundera på vilken eller vilka punkter i användarreglerna som brutits av en person
som

1. Inte har skött om säkerhetsuppdateringarna för sin bärbara dator och sedan
kopplat sin virusinfekterade dator till universitetets gästnät?

2. Olagligt laddar ner filmer över ett P2P-nätverk (t.ex. med hjälp av torrent-
mjukvara) till sin dator i universitetets studenthemsnät?

3. Bara spelar online schack vid datorcentralen?
4. Räknar och skriver ut kvitton för sin firma vid datorcentralen?
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2.2 UTRYMMEN OCH TJÄNSTER

Vid universitetet finns det datorutrymmen som uppehålls av IT-cenret å ena sidan och
av fakulteterna å andra sidan. Reglerna för tillträde till de olika utrymmena varierar
lite. IT-centret underhåller största delen av universitetets gemensamma IT-tjänster.
Förutom arbetsstationerna och apparaturen erbjuds också bland annat
rådgivningstjänster. Rådgivning erbjuds på nätet, via telefon och per e-post.

Observera att fastän utbudet på utrustning och program är ganska enhetligt vid all IT-
centrets datorcentraler kan utbudet vid fakulteterna variera mycket.
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LOKALER OCH UTRUSTNING

LOKALER SOM FÖRVALTAS AV IT-CENTRET

Som studerande vid universitetet har du tillgång till arbetsutrymmen i allt från de stora
datorcentralerna till enskilda arbetsställen med snabb tillgång. Till ditt förfogande
finns sammanlagt omkring 600 arbetsställen. Lokalerna kan användas av alla som
har ett giltigt användarnamn. Det finns också datorer avsedda för alla studerande vid
universitetet på arbetsställena i universitetets bibliotek.

I många lokaler finns ett ID Point-serviceställe där du kan sköta behörighetsärenden i
anknytning till studierna. Läs mera om lokalerna och öppettiderna i Flamma.

UTRUSTNINGEN I LOKALERNA

Största delen av lokalerna är utrustade med basdatorer. I vissa lokaler finns
dessutom några bättre utrustade datorer som till exempel har skanner,
ombrytningsprogram och bildhanteringsprogram. Dessa datorer finns till exempel på
fjärde våningen i Alexandria.

Nästan alla datorer är PC-datorer som fungerar med Windows. Du får mera
information om lokaler och utrustning i Flamma. I nästan alla lokaler finns
avgiftsbelagda skrivare. På dem kan du också skanna arbeten gratis till din e-post.

ANVÄNDNING OM NATTEN

En del av IT-centrets datorcentraler kan också utnyttjas utanför de normala
öppettiderna. De här lokalerna är med vissa undantag öppna kl. 07.00–01.00. För att
få tillgång till lokalerna behöver du en magnetnyckel, som du kan ansöka om på
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behörighetsexpeditionen. Om du är anmäld som närvarande kan du hämta en
magnetnyckel på behörighetsexpeditionen. För att få en nyckel måste du ha ett giltigt
användarnamn till något av datorsystemen vid universitetet. Du får närmare
instruktioner om nattanvändning och hur du kan ansöka om en magnetnyckel på
Helpdesk.

GRUPPARBETSLOKALER

För studerande finns också lokaler med varierande utrustning som kan bokas för
grupparbeten. Du får veta mera om grupparbetslokalerna och utrustningen i dem på
bibliotekets webbplats. Grupparbetsrummen kan bokas på nätet via Office 365-
kalendern. Anvisningar för bokning grupparbetsrummen finns på Helpdesk.

FAKULTETERNAS EGNA LOKALER

En del fakulteter eller utbildningsprogram har egna IT-lokaler som de underhåller
självständigt. Fakultetens lokaler är ofta avsedda för studerande inom fakulteten.
Användningen av dessa kan förutsätta andra åtgärder som det lönar sig att ta reda
på av lokaladministratörerna.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10490
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10490
http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/tjanster/arbeta-i-biblioteket/grupparbetsrum/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3283
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VERKSAMHET I IT-LOKALERNA

I öppna lokaler uppstår lätt buller så kom ihåg att ta hänsyn till andra när du arbetar
där. Om någon uppträder störande ska du vänligt upplysa personen om det. Om det
inte hjälper ska du informera personalen, till exempel vaktmästaren. I vissa lokaler
finns det också nödtelefoner i vilka övervakningens eller nattvaktens nummer har
programmerats in som snabbval.

Om du märker att datorn, skrivaren, kopieraren eller en annan enhet som du
använder är trasig ska du genast kontakta personalen så att problemet kan lösas.
Alla som använder rummet har som uppgift att vid behov fylla på papper i skrivarna,
men överlåt reparationer som kräver en skruvmejsel åt personalen!

Regler för användning av datorcentralerna
 
1. Ställ in telefonen på ljudlöst läge. Det är förbjudet att tala i telefon i
salarna och klassrummen.
 
2. Ta hänsyn till andra användare och utför grupparbeten i lokaler
avsedda för det. Det är förbjudet att föra högljudda samtal i datorsalarna
och i den omedelbara närheten. Kom ihåg att personerna vid datorerna
jobbar.
 
3. Du kan reservera maskinen för ditt bruk i högst 20 minuter. Då du
tillfälligt lämnar datorn ska du låsa datorn och lämna en lapp på
tangentbordet med information om när du har avlägsnat dig. Observera
att det inte är artigt gentemot andra användare att reservera datorn under
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rusningstid (vardagar 12-17) när du avlägsnar dig kort. Du kan loggas ut
automatiskt om du låser datorn i över 20 minuter! Observera att
datorer med specialutrustning (grafikdatorer, videokonferensdatorer) är
reserverade främst för dem som behöver specialutrustningen.
 
4. Ät inte vid datorn. Om du äter vid datorn kan tangentbordet eller annan
utrustning smutsas ned, och efter måltiden blir lätt skräp kvar på bordet.
Om drycker faller omkull kan det leda till att datorn går sönder eller att en
direkt farlig situation uppstår. Städa upp efter dig.
 
5. Fråga om hjälp vid behov.  Helpdesk hjälper dig i frågor som gäller
datorerna per e-post (helpdesk@helsinki.fi) och per telefon (02 941
55555).
 
6. Hantera inte datorn för hårdhänt! Det finns inspelande
kameraövervakning i alla rum. Om du söndrar en dator får du förutom
användningsförbud också en räkning.

mailto:helpdesk@helsinki.fi
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GRUNDERNA FÖR ANVÄNDNING AV HU:S WINDOWS-

DATORER

På den här sidan beskrivs Helsingfors universitets Windows- eller AD-nät som är
HU:s “lokala nätverk”. Universitetsstuderande på alla campus använder samma
datanät. Här redogör vi för:

Universitetets datanät och användarnamnet
In- och utloggning
Uppstartning av program
Låsning av arbetsstationen
Låsning av användarnamnet
Byte av lösenordet

UNIVERSITETETS WINDOWSDATANÄT OCH ANVÄNDARNAMN

Med Windows-nätet eller AD-nätet avses datanätet som kopplar ihop universitetets
Windows-datorer och webbtjänster i anslutning till nättjänster, till exempel
hemkataloger, utskrivning och byte av lösenord. Syftet med nätet är att datorn
identifierar ditt användarnamn för universitetet och du har tillgång till din personliga
hemkatalog från vilken dator som helst som är ansluten till nätet.

De flesta av universitetets datorer hör till detta centralt administrerade nätet och du
kan logga in på nätet universitetets användarnamn, det vill säga AD-nätet.
Observera emellertid att en del av fakulteterna och utbildningsprogrammen har egna
särskilda dataklasser som du måste ansöka särskilt om behörighet och
användarnamn till.
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IN- OCH UTLOGGNING

När du ska börja arbeta på arbetsstationen se du först inloggningsfönstret på
skärmen (se bilden nedan). Skriv användarnamn och lösenord i  fälten, tryck på
Enter på tangentbordet eller på pilen på skärmen.

Inloggningen har lyckats när inloggningsfönstret försvinner från skärmen. På skärmen
ser du Windows skrivbord och du kan börja arbeta.

Om du inte kan logga in, kontrollera att:
– Du har angett ditt användarnamn rätt.
– Du har angett ditt lösenord rätt.
–Caps lock (stora bokstäver) inte är aktiverat.
– Användarnamnet och lösenordet är i kraft.
– Det på inloggningsrutan står ”Log on to: ATKK”. Om det inte gör det,
lägg till ATKK före ditt användarnamn i fältet (till exempel
ATKK\rkeskiva).

Om inloggningen fortfarande inte lyckas ska du kontakta Helpdesk. Om du får ett
felmeddelande i samband med inloggningen ska du anteckna det eller spara en
skärmbild!

Kom ihåg att logga ut när du slutar arbeta. Det är viktigt både för din egen och för
andras säkerhet. Om du glömmer att skriva ut dig från en arbetsstation kan vem som
helst som anländer till arbetsstationen senare hantera innehållet i din hemkatalog

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7000
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eller göra något annat olämpligt i ditt namn.

Du loggar ut genom att i datorns Start-meny (1) klicka på knappen med pilen invid
texten Shut down (Stäng av) -texten (2). Välj sedan alternativet Log off (Logga ut) i
menyn som öppnas (3 i bilden nedan).

Om du vill stänga av datorn ska du välja Shut down (Stäng av) i Start-menyn.
Stäng emellertid inte av arbetsstationerna i datorklasserna och datorsalarna,
eftersom följande användare sannolikt kommer till den snart och det dröjer onödigt
lång tid att starta upp hela arbetsstationen på nytt.

Om program fortfarande är aktiva när du loggar ut måste du antagligen kvittera och
stänga avstängningsfönstren innan du kan logga ut. Gå alltså inte ifrån
arbetsstationen genast utan vänta tills inloggningsfönstret syns på bildskärmen igen.

Du kan också logga ut på en arbetsstation genom att trycka på Ctrl-Alt-
Del och välja Logout (Logga ut). Om arbetsstationen har låst sig och du
inte kan logga ut, kan du tvinga fram utloggningen. Men använd den här
möjligheten endast när ingenting annat fungerar.

STARTA PROGRAM

Helsingfors universitets datorprogram startas på samma sätt som på andra Windows-
datorer. Klicka först på Start-knappen i nedre vänstra hörnet av rutan, och sedan på
All programs (Alla program) i menyn som öppnas.  Du kan välja det program du vill
använda i listan som öppnas bredvid menyn. Om det finns en liten svart triangel
bredvid programmet (se bilden nedan) är det fråga om en katalog som du ska klicka
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på för att programmets startikon ska öppnas bredvid den.

Om du inte hittar det program du söker i startmenyn kan du kanske installera det via
HU:s programportal. Läs mera om hur man installerar program på följande sida.

LÅSNING AV ARBETSSTATIONEN

Om du lämnar din arbetsstation för en kort stund, kan du låsa den tillfälligt. När du
samtidigt trycker ner tangenterna Ctrl, Alt och Del visas nedanstående meny.

Välj alternativet Lock this Computer (Lås datorn) för att låsa datorn. Det är endast
den som låst stationen och systemets övervakare som kan öppna en låst
arbetsstation.
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Du kan också låsa datorn genom att samtidigt trycka ned Windows-
tangenten och L-tangenten!

Du får låsa en av HUS:s arbetsstationer för högst 20 minuter. Därefter
loggas inloggade användare på låsta arbetsstationer automatiskt ut!

BYTE AV LÖSENORD PÅ HU:S DATOR

Om du är inloggad på en arbetsstation i universitetets Windows-nät och vill ändra ditt
lösenord ska du samtidigt trycka ner tangenterna Ctrl, Alt och Del. En meny visas på
bildskärmen. Välj Change password (Byt lösenord) i menyn. Skriv sedan, i enlighet
med bilden nedan, in ditt giltiga lösenord i rutan Old password och det nya
lösenordet som du har hittat på i rutan New password. Bekräfta sedan det nya
lösenordet genom att ange det i rutan Confirm new password och genom att trycka
på OK.
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Observera att du byta lösenord på det här sättet endast på datorer som är anslutna
till universitetets AD-nät!!
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KÄNNETECKNANDE FÖR HU:S WINDOWS-DATORER

Användningen av HU:s datorer skiljer sig inte väsentligt från användningen av vilken
som helst dator med operativsystemet Windows. Men HU:s datorer har ändå vissa
speciella egenskaper: Här redogör vi för:

Lagring och hemkatalog på HU:s Windows-datorer
Installering av program i programportalen
Återställning av filer som raderats ur hemkatalogen

LAGRING I WINDOWS-NÄTET

Varje användare av Windows-nätet har en egen hemkatalog som han eller hon kan
spara sina egna filer i. Hemkatalogerna finns på servrar som reserverats för detta
ändamål: när du loggar in i universitetets Windows-nät ger servern på basis av
användarnamnet tillgång till den server där din hemkatalog finns. Eftersom
hemkatalogen inte finns på arbetsstationen som du använder utan på nätet kallas
hemkatalogen ofta “nätskiva”. Om du dubbelklickar på ikonen My Computer (Dator)
på en av universitetets Windows-arbetsstationer ser du din egen hemkatalog som en
skivenhet markerad med bokstaven Z (nedan är en bild på Ragnar Keski-Väännös
hemkatalog).
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Filer som har lagrats i hemkatalogen är vanligen i bättre förvar än filer som sparas på
ett USB-minne eller på hemdatorn. Vid sidan av den goda datasäkerheten är fördelen
med att spara filer på nätskivan att du kan komma åt filerna var än i världen du
befinner dig. Du har också tillgång till universitetets Z-nätskiva utanför universitetets
nätverk (mera om ämnet här).

Observera att filer som du sparar på vissa andra ställen i universitetets Windows-
datorer också styrs direkt till din egen hemkatalog:

Filer som du sparar i mappen Documents lagras i undermappen Documents
på din Z-nätskiva
Filer som du sparar på skrivbordet (Desktop) lagras i undermappen Desktop
på Z-skivan.

Vid behov kan du spara filer som till exempel inte får plats i din hemkatalog när
skivutrymmet är fullt direkt på hårddisken. För det här ändamålet finns mappen HY-
temp på C-stationen i HU:s datorer. Du kan också skapa undermappar i mappen HY-
temp. Du har tillgång till filer som du har lagrat i de här undermapparna endast med
ditt användarnamn och de finns endast i den arbetsstations hårdskiva som du
sparade filerna på. Dessutom förbehåller sig IT-centret rätten att tömma innehållet i
katalogen t.ex. i samband med uppdatering av datorn, så lagra inte viktiga filer i HY-
temp-katalogen!

Kom ihåg när du använder nätskivan:
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En skivkvot eller så kallad quota har vanligen ställts in för nätskivan. Akta dig
för att fylla upp denna kvot – annars kan du inte lagra ens dina halvfärdiga
arbeten på nätskivan!
Om du i misstag raderar en viktig fil på nätskivan kan personalen vid
datorcentralen sannolikt hjälpa dig att återställa den. Ofta kan du också själv
återställa en fil (läs mera om återställning).

SKIVKVOTEN I HEMKATALOGEN

Lagringskvoten i universitetets Windows-nätverk är 50 gigabyte.

Kontrollera din skivkvot med jämna mellanrum så att den inte fylls upp plötsligt. Om
skivan blir full leder det ofta till att du får problem med att använda systemet. Om
utrymmet i din hemkatalog tar slut kan du inte lagra nya filer förrän du har skapat
plats för dem genom att radera andra filer i din hemkatalog.

Kontroller din hemkatalog så här:

1. Öppna fönstret My computer (Datorn) på universitetets arbetsstation
2. Ta fram din hemkatalog (Z:).
3. Börja med att högerklicka på ikonen för hemkatalogen.
4. Välj Properties (Egenskaper) i menyn som öppnas.
5. Kontrollera hur mycket utrymme som har använts i fönstret Properties.

INSTALLERING AV PROGRAM I PROGRAMPORTALEN

De vanligaste programmen installeras på universitets datorer automatiskt. Några
program, som inte används så mycket, installeras inte på alla datorer, utan du kan
själv beställa en installation av dem med hjälp av den lätthanterliga
programcentralen, Software center. Du hittar Software Center i Start-menyn under
HU-katalogen eller genom att skriva ”software center” när startmenyn är öppen.

Med hjälp av Software center installeras programmen automatiskt, så du behöver inte
fundera över vilka inställningar du ska ha eller var programmen installeras. På
webbplatsen Helpdesk finns en detaljerad bruksanvisning.

ÅTERSTÄLLNING AV FILER SOM RADERATS UR HEMKATALOGEN

Om du av misstag råkar radera fel fil i din nätkatalog i universitetets dator kan du
försöka återställa den själv med den så kallade Previous versions (Tidigare
versioner)-funktionen. Du kan återställa tidigare versioner av en fil i en mapp genom
att högerklicka på mappen, välja Properties (Egenskaper) i menyn som öppnas och
sedan fliken Previous versions (Tidigare versioner) i fönstret som öppnas.  På den
här mellanfliken kan du välja vilken version av den lagrade säkerhetskopian du vill

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3238
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ha. Återställ genom att klicka på (Restore) Återställ.

Filerna kan återställas från nätskivan eftersom de automatiskt säkerhetskopieras
varje natt. Därför är endast möjligt att återställa filer som är äldre än minst ett dygn. I
den återställda versionen finns inte de ändringar med som du har sparat efter den
senaste automatiska säkerhetskopieringen.

Om du inte själv lyckas återställa filerna kan du i nödfall också begära återställning
på adressen helpdesk@helsinki.fi. Observera emellertid att det med säkerhet
endast går att återställa filen på det ovan beskrivna viset om den har varit lagrad i
hemkatalogen. Det går inte att återställa filer i din egen dator på samma sätt. Kom
ihåg att det bästa sättet att undvika problem är att göra säkerhetskopior!
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UTSKRIVNING VID DATORCENTRALERNA

UTSKRIFTSSALDO OCH IDENTIFIERING PÅ SKRIVARE

På alla campus och i nästan alla datorcentraler finns skrivare som är avsedda för
studerande. Man kan skriva ut med alla multifunktionsskrivare som är försedda med
Unigrafias etiketter. För att skriva ut måste du köpa utskriftssaldo i Unigrafias
saldobutik. Du kommer dit via adressen https://unigrafia.fi/palvelut/tulostus-ja-
paino/saldokauppa/.

På HU:s Smartcard-skrivare identifierar man sig med ett smartkort (t.ex. HRT-
resekort, det nya HU-personkortet eller de nyaste studerandekorten).

Första gången kortet används registreras kortet med det egna användarnamnet och
lösenordet. I fortsättningen räcker det med att visa kortet för skrivaren för
identifiering.

HUR MAN ANVÄNDER NÄTVERKSSKRIVARE

I universitetets IT-utrymmen används multifunktionsskrivare och nätverksskrivare.
Samma skrivare kan alltså användas av ett stort antal datorer via nätet. Med samma
dator kan man använda alla skrivare som finns i samma byggnad. Efter att du har
registrerat ett kort för utskrivning på universitetets skrivare kan du använda det för att
skriva ut ditt arbete från vilken multifunktionsskrivare som helst, bara du först skickar
ditt arbete till Smartcard-utskrivningskön. Likaså kan du också kopiera med alla
multifunktionsskrivare, under förutsättning att ditt saldo tillåter det.
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Du kan tryggt skriva ut med funktionen Print (Skriv ut) i menyn File (Arkiv) i en
webbläsare eller ett program, eftersom funktionen låter dig välja till vilken skrivare du
vill skicka din utskrift.

I Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) kan du skriva ut genom att klicka på
File-knappen i övre vänstra hörnet (nummer 1 i bilden nedan) och välja Print från
menyn som öppnas (nummer 2).

Välj i Printer-listan (3) en av servrarna där det står Smartcard och klicka till slut på
Print–knappen (4), för att arbetet ska gå till serverns utskriftskö.

Efter det kan du skriva ut ditt arbete på vilken som helst skrivare genom att identifiera
dig med kortet som du registrerat. Efter att du identifierat dig för skrivaren ser du en
lista över dina arbeten på skrivarens skärm. Välj det arbete som ska skrivas ut och
tryck Print + Delete för att skriva ut arbetet och samtidigt ta bort det från kön. Logga
till slut ut dig från skrivaren genom att trycka på Log out, så att ingen annan ska
kunna använda din behörighet. Närmare instruktioner om användningen av skrivare
finns på Helpdesk-webbplatsen.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3226
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Vad ska man göra då man stöter på problem med skrivare?

1. Gå via File-menyn i det program du använder till Print-menyn och se till att du
säkert valt den utskriftskö där du vill skriva ut.

2. Observera att utskriftskön även kan innehålla bl.a. PDF-skrivare (såsom Adobe
PDF eller PDF-XChange), med vilka du kan skriva ut ditt dokument som ett 
PDF-dokument i stället för pappersutskrifter.

3. Om du trots dina försök inte lyckas med att skriva ut ditt arbete, kontakta
Helpdesk.

I nödfall kan du be någon i personalen bevittna en problemsituation: utan
personalvittne kan du inte få kompensation för din utskriftskvot senare. Frågor om
utskriftskvoten besvaras av helpdesk@helsinki.fi. Observera dock att ansökningar av
typ “jag förlorade 500 sidor på datorcentralen och den där blonda killen från
helpdesken kan vittna om det” inte duger som bevis, utan du ska be personalen
skicka en ansökan om kompensation till adressen ovan.Läs även reglerna och
instruktionerna för utskrivning.

UTSKRIFTER SOM PDF-FILER

Du kan skriva ut, det vill säga spara textfiler i PDF-format med de flesta
programvarorna för textbehandling, såsom med OpenOffice Writer och Microsoft
Word.

I Microsoft Word skapar du en PDF-fil i Spara-menyn: klicka på File (Arkiv) och Save
As (Spara som). Efter att du valt lagringsplats klickar du på PDF (pdf) i menyn *
Save as Type (filformat) och sedan på Save (Spara).

Den här demonstrationen visar hur du kan skriva ut en fil i PDF-format
med hjälp av programmet Microsoft Word i Windows.

mailto:helpdesk@helsinki.fi
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5040
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5040
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/PDF-tulostus_2017e_fi/
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TRÅDLÖSA NÄTVERK

EDUROAM

Helsingfors universitet hör till högskolornas och
forskningsinstitutens globala roamingorganisation eduroam.
Du kan logga in på trådlösa Eduroam-nätverk med din
användar-ID på Helsingfors Universitets campus och hos andra Eduroam-
organisationer. Du ansluter dig trådlöst till eduroam med hjälp av WLAN.

Samtrafiken i eduroam skyddas från potentiell buggning. När du använder enduroam
någon annanstans får du direkt tillträde till HU:s perimeternätverk, där ingen särskild
VPN-inloggning behövs för att du ska få tillgång till exempel till biblioteksmaterial.

Mera information och anvisningar på Helpdesk.

Inloggningen på eduroam sker i motsats till inloggningen på HU:s andra
nätverkstjänster med användarnamn@helsinki.fi. Även formen
användarnamn@ad.helsinki.fi som används för Office 365 fungerar!

HUPnet

Gäster (bl. a. konferensgäster) vid HU kan använda
universitetets nätverk för gäster HUPnet (Helsinki University
Public network). HUPnet kräver ett separat, tillfälligt HUPnet-
konto.
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Personal vud HU kan skapa ett HUPnet-konto för någon som behöver det med hjälp
av denna anvisning.

Mer information om HUPnet finns på Helpdesks webbplats.

Det är rätt enkelt att avlyssna okrypterad datatrafik som löper via HUPnet,
till exempel normalt surfande. Därför lönar det sig att använda en
krypterad VPN-anslutning i HUPnet. Du får mera information om VPN-
anslutningar i kapitlet  2.5.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5018
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3061
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HELPDESK COH KUNDTJÄNST

HELPDESK

I ett universitet med tusentals människor är det sällan som du råkar ut för ett problem
som inte någon annan redan har råkat ut för. Det är mycket möjligt att någon redan
tidigare har funderat över samma fråga och att svaret finns på nätet.

WEBBPLATSEN HELPDESK

Då du råkar ut för ett problem som gäller informationsteknologin lönar det sig alltid att
först söka en lösning på IT-centrets webbplats Helpdesk. Helpdesk innehåller en
mängd instruktioner och videoinspelningar i format som är lätt att bläddra i.
Instruktioner för användningen finns på https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv.
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I portalen finns också kontaktuppgifterna till Helpdesks rådgivning och ID-Point.

Till höger på webbplatsen ser du meddelandena om aktuella datatekniska störningar.
Störningsmeddelandena informerar om orsaker till avbrott, avbrottens längd och
vilken användargrupp störningen gäller.

KONTAKTA HELPDESK

Helpdesk ger alla som jobbar eller studerar vid universitetet råd vid problem med
informationstekniken vid Helsingfors universitet. Kontakta Helpdesk om du behöver
hjälp med till exempel universitetets IT-miljö, e-post eller inloggningen till
universitetets tjänster.

Du når Helpdesk per telefon på numret 02 941 55555 och per e-post på adressen
helpdesk@helsinki.fi. Helpdesks öppettider finns på adressen
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7000.

Busfröet Aaro Nisti som jobbar som dålig förebild hade fått veta Raimo
Keski-Vääntös e-postadress på ett forum för trädgårdsskötsel på internet
och inledde sin plan på att erövra världen genom att skicka Raimo högvis
med skräppost från olika adresser. Raimo kontaktade Helpdesk och fick
anvisningar för hur han skulle filtrera sin e-post. På det här sättet kunde
Raimo ta vinden ur seglen på Aaros illdåd och lärde sig också sortera sin
beundrarpost automatiskt i olika mappar med hjälp av nyckelord.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7000
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7000
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CHATT

Du kan också kontakta Helpdesk via
chatt. Du kommer till chatten via
webbplatsen Helpdesk där du också kan
se när chatten är öppen. När tjänsten är
öppen visas ett fönster som ser ut som
på bilden intill i den nedre kanten av
Helpdesk-sidan. Skriv in din fråga i
textfältet bredvid pratbubblan. Svaren
visas under varandra efter den
ursprungliga frågan.

ID POINT

När du kontaktar Helpdesk  ska du minnas att lösenord av
säkerhetsskäl inte kan bytas per telefon. Detsamma gäller även
frågor om användarkontot som kräver identifiering. Det här ändras
emellertid om du först identifierar dig med hjälp av ett
identitetsbevis på ett av de många ID point-serviceställena. Efter ID

point-identifieringen kan du sköta alla ärenden som gäller användarkontot per telefon
med Helpdesk.

Var beredd att besvara följande frågor när du kontaktar Helpdesk:
1. Vad höll du på med och i vilket program?
2. Vad exakt var det som hände?
3. Vilket felmeddelande fick du? Skriv noggrant upp felmeddelandet eller
ta en bild av det.

Om du har svaret på de här frågorna redan då du söker hjälp behöver du inte söka
upp informationen separat. Då kan ditt problem lösas mycket snabbare.

Helpdesk hjälper dig i alla frågor och problem som gäller användarkontot. En vanlig
fråga lyder ”jag kan inte logga in”. Många åtgärder som vidtas i anslutning till
användarkontot kräver identifiering, så kom ihåg att identifiera dig vid ett ID-point-
ställe innan du ringer till Helpdesk.

Samuel Schlagerman, som studerar varuhusmusik, har vid sidan av
studierna hoppat in för budet vid en firma som tillhör Ragnars kusin, Taxi-
Ture. Förpliktelser tar ut sin rätt, och en dag insåg Samuel att han hade
glömt sitt lösenord då han försökte logga in sig på en datorcentral.
Samuel gick till ett ID Point-ställe, visade upp sitt identitetskort och fick en

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7002
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7000
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3176
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kod med vars hjälp han kunde identifiera sig per telefon hos Helpdesk.
Helpdesk gav honom ett nytt lösenord och han fick också veta hur han
kan få ett nytt lösenord hemifrån med hjälp av sina nätbankskoder, om
samma sak händer på nytt.

Så här undviker du de vanligaste problemen som gäller användarkontot.
1. Byt det första lösenordet du får omedelbart.
2. Byt i fortsättningen ditt lösenord en gång om året.
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NEDLADDNINGSPROGRAM

INSTALLERA OFFICE-PROGRAM GRATIS PÅ EGNA ENHETER

Som studerande vid Helsingfors universitet och användare av Office 365 (mera om
O365 i följande kapitel!) har du möjlighet att installera och använda alla
kontorsprogram i paketet Office ProPlus på din egen dator och dina andra enheter
gratis så länge du studerar. I paketet ingår textbehandlingsprogrammet Word,
kalkylprogrammet Excel, presentationsprogrammet PowerPoint, e-postprogrammet
Outlook och anteckningsprogrammet OneNote.

Installera programmen via OWA genom att klicka på Office 365-textknappen uppe till
vänster (se bilden nedan). Klicka på Install now för att installera programmen på din
bordsdator eller bärbara dator. Om du vill installera paketet på en mobil enhet, väljer
du Get Office on your devices.
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Närmare instruktioner för installering av Office på dina enheter hittar du
på webbplatsen Helpdesk.

PROGRAMDISTRIBUTION

Helsingfors universitet erbjuder studeranden gratis program för privat användning via
tjänsten Programdistribution. I Programdistributionen finns både gratisprogram och
program som delas med licenser som bekostas av universitetet. Du hittar
Programdistributionen på adressen http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi.

Programmen som visas i tjänsten varierar något beroende på användaren. En
studerande som anmält sig som frånvarande har tillgång till mycket färre program än
en närvarande studerande, och programsortimentet för forskarstuderande och
personalmedlemmar ser lite annorlunda ut.

Vissa installationspaket i Programdistributionen är komprimerade i bl.a. zip- gz-
och 7z-format. Du hittar mer information om komprimering och uppackning i
materialets första kapitel.
En del av installationspaketen kan laddas ner som så kallade avbilder av
optiska skivor (image). Du känner igen en avbild på filändelsen ”.iso”. För att
installera en sådan fil behöver du ett program som gör det möjligt att använda
avbilden direkt från filen utan att du behöver bränna den på en DVD-skiva.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/05/owa_install_owndevice.jpg
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/6006
http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
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Virtual CloneDrive är ett gratisprogram som lämpar sig för detta syfte. Du hittar
installations- och bruksanvisningarna för programmet på IT-centrets Helpdesk-
webbplats.

Demonstrationsvideon visar hur du kan hämta ett program från
universitetets programdistribution. I det första kapitlet i det här materialet
finns mer information och demonstrationsvideor om avinstallation och
installation av program.

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/ojakelu_fi/multiscreen
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ÖVNINGAR I AVSNITT 2.2

ÖVNING 1 – Datorutrymmen och -utrustning

OBS: om du har ett giltigt användarnamn till ett datornät lönar det sig att
gå till en datorcentral för att öva sig med att använda en arbetsstation.

Användning av en hemkatalog på nätet

1. Sök efter snabbikonen för din hemkatalog och öppna mappen My Documents i
din hemkatalog. Skapa en ny mapp med namnet Test i mappen. Stäng fönstret.

2. Starta något ordbehandlingsprogram och skapa ett nytt dokument med det.
Skriv “Prov” på den första sidan. Lagra dokumentet under namnet Prov i Test-
mappen i din hemkatalog. Avsluta ordbehandlingsprogrammet.

3. Starta nu Windows Explorer (inte Internet Explorer, som är en webbläsare).
Sök fram dokumentet “Prov” som du nyss lagrade i din hemkatalog med hjälp
av Explorer. Då du hittar dokumentet kan du radera det. Radera även Test-
mappen.

ÖVNING 2 – Verksamhet i datorutrymmena

Du kan enkelt reda ut var datorcentralerna och datorklasserna finns med
hjälp av deras adresser och karttjänsterna på Internet. Använd en lämplig
karttjänst på Internet för att söka fram lämpliga rutter och hur du kan
komma hemifrån till datorutrymmena med den allmänna trafiken i
huvudstadsregionen.
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Karttjänster för huvudstadsregionen:

http://www.reittiopas.fi SAD:s ruttguide för
huvudstadsregionen

http://maps.google.fi Google Maps

ÖVNING 3 –  Datornätet

Det finns två datorer i en datorklass, dator A och dator B. En studerande använder
dator A och lagrar en föreläsning i sin hemkatalog (Z:) samt några artiklar på datorns
hårdskiva C:\hy-temp. Den studerande går på kaffe, kommer sedan tillbaka till
datorklassen och konstaterar att dator A är upptagen och börjar använda dator B
istället. Datorn visar hemkatalogen Z: och datorns hårdskiva C:hy-temp.

Vilka filer kan den studerande läsa på dator B som han lagrade på dator A?

a) föreläsningen
b) artiklarna
c) både och

Svaret är: a) föreläsningen. Lokala hårdskivor syns inte till andra datorer.

Då du lagrar filer vid en datorcentral ska du komma ihåg skillnaden
mellan kataloger på datorns hårdskiva och din hemkatalog på
nätverksskivan: det är endast filerna på nätet som är skyddade mot andra
användare och som du kan hantera från andra arbetsstationer som är
kopplade till datornätet.

ÖVNING 4 – Programdistribution och -försäljning

1. Gå till universitetets programdistribution, på adressen
http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi.

2. Bläddra igenom programmen som finns i distributionen.
3. Ladda ner program som du vill ha och installera dem på din hemdator.

http://www.reittiopas.fi/
http://maps.google.fi/
http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
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2.3 E-POST VID HELSINGFORS UNIVERSITET

Helsingfors universitet erbjuder varje studerande en e-postlåda i Microsoft Office
365. När du aktiverar ditt användarnamn kan du ta i bruk Helsingfors universitets e-
postadress, som i regel har formatet förnamn.efternamn@helsinki.fi.

Du behöver alltid ett program eller en applikation för att läsa e-post. Sådana är till
exempel Outlook Web App (OWA) som du använder med en webbläsare, eller
fristående e-postprogram som Microsoft Outlook, Mail på Apple-enheter, Mozilla
Thunderbird och Pine. Du hittar mer information om grunderna för e-post och
användningen av e-postprogram i kapitel ett i detta material.

Användningen av Office 365 avviker från normal e-post genom att en mängd olika
tilläggsegenskaper har anslutits till systemet. Kalender, kontorsprogram och
molnlagring fungerar alla tillsammans i Office 365.

I detta kapitel berättar vi mer om användningen av Helsingfors universitets e-post och
anknutna egenskaper. Du kan naturligtvis även ha andra e-postadresser, och en stor
del av denna information kan även tillämpas på användningen av dessa.
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Se videon, som kort beskriver Office 365 och vilka nyttor du kan ha av
det:
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E-POST VID HU

Observera att du inte kan logga in på universitetets webbtjänster med din
e-postadress utan att du loggar in med ditt eget användarnamn!

POSTNAMN

Adressformatet förnamn.efternamn@helsinki.fi kallas postnamn.

Postnamnet består av för- och efternamnet, men om det finns flera personer med
samma namn vid universitetet måste adresserna modifieras så att de skiljer sig från
varandra: då läggs första bokstaven i det andra namnet eller vid behov andra
bokstäver till i adressen (till exempel martin.k.medelsvensson@helsinki.fi).

Om du använder flera olika postsystem (t.ex. HU:s Office 365– och Unix-
postsystem) kan du själv välja till vilket system som posten till ditt postnamn skickas
från Office 365. För nya användare skickas posten till Office 365-systemet.
Observera att det också är bäst att använda postnamnet som så kallad
avsändaradress i ditt postsystem.

HITTA RÄTT E-POSTADRESS

Du hittar mer information om att söka e-postadresser i personkatalogerna längre fram
i detta kapitel.

ANVÄNDARREGLER OCH PRIVAT BRUK
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Universitetets användarregler rekommenderar att du inte använder universitetets e-
post för annan verksamhet än den som äger rum i anslutning till universitetet.  Det
rekommenderas inte heller att du använder universitetets e-post för registrering i
webbtjänster utanför HU. Om du till exempel efter avslutade studier glömmer ditt
lösenord i en sådan tjänst får du det eventuellt inte tillbaka eftersom din rätt att
använda universitetets post har gått ut. Använd därför en annan e-posttjänst för att
sköta ärenden utanför universitetet, till exempel Gmail.

Enligt HU:s användarregler är det förbjudet att använda samma lösenord i
universitetets system som i utomstående tjänster.

Du hittar mera information om lösenord och datasäkerhet hittar du i avsnittet om
datasäkerhet i det här materialet. Datasäkerhetsinstruktioner för hantering av e-post
hittar du även i Flamma.

När du tar i bruk Office 365 förbinder du dig att följa användarreglerna för
systemet. Om du av någon orsak har förbisett dessa användarregler, ska
du läsa dem med eftertanke!

https://www.helsinki.fi/sv/it/anvandarregler-och-registerbeskrivningar-for-it-tjanster-0
http://www.gmail.com/
https://flamma.helsinki.fi/sv/group/turvallisuus/regler-och-instruktioner
http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_fi.pdf
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INLOGGNING OCH GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Outlook Web App, det vill säga OWA, är en tjänst som kan användas för att läsa e-
posten direkt i webbläsaren. OWA används även vid många andra universitet förutom
HU. Du hittar HU:s OWA på adressen http://www.helsinki.fi/office365. Här tar vi upp:

Inloggning
Hantering av meddelanden
Mappar

INLOGGNING

1. Gå till OWA:s webbplats på adressen www.helsinki.fi/office365.
2. Du flyttas automatiskt till inloggningssidan vars adress börjar med

stshy.helsinki.fi eller stshy.itx.helsinki.fi.
3. Logga in med ditt användarnamn universitetet och lösenordet(se bilden nedan).
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Om du använder en O365-mobilapp eller om du av någon anledning inte
flyttas till universitetets inloggningssida vet Office 365 inte att du kommer
från Helsingfors universitet. Då måste användarnamnet anges i formatet
användarnamn@ad.helsinki.fi.

HANTERING AV MEDDELANDEN

LÄSA MEDDELANDEN

När du är inloggad ser du innehållet i inkorgen, det vill säga Inbox. Nya
meddelanden markeras med fet stil (se nästa bild).

Klicka på meddelandet för att läsa det. Meddelanden öppnas för läsning till höger på
bildskärmen. Om du vill kan du ta fram meddelandet i ett nytt fönster genom att
dubbelklicka på det.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/owa_login_raimo_uus_en.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/owa_inbox_raimo_iso_en.jpg
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ORDNA MEDDELANDEN I MEDDELANDEVYN

Som standard visar meddelandevyn i OWA meddelandena i den ordning som de
inkommit. Ibland kan det vara ändamålsenligt att ordna meddelandena på en annan
grund, till exempel:

ordna meddelandena efter storlek, om du söker en särskild bilaga i postlådan
ordna meddelandena enligt avsändare, om du söker ett meddelande av en viss
person.

Genom att klicka på Inkorgen (Inbox) i vänstra kanten kommer du till inkorgen och
samtidigt ser du olika knappar i den övre kanten av meddelandelistan. Välj bland att
se alla meddelanden (All) i mappen, endast olästa meddelanden (Unread),
meddelanden som skickats direkt till dig (Till mig, To me) i stället för till exempel till
en utskickslista eller meddelanden som du har angett att ska följas upp, det vill säga
flaggade meddelanden (Flagged).

Kom ihåg att du genom dessa val filtrerar bort andra meddelanden från vyn!  Du får
fram alla meddelanden igen genom att välja Alla (All).

Genom att klicka på rubriken Konversationer, efter:
Datum (Items by date) kan du i vilken ordning
meddelandena ska sorteras i postlådan. Du kan sortera
meddelandena till exempel enligt avsändare (From),
rubrik, det vill säga ämne (Subject), datum (Date)
samt storlek (Size). Du kan även ändra
ordningsföljden uppifrån och ned samt tvärtom, och
visa konversationer som omfattar flera meddelanden
som kedjor (Conversations -> On) i stället för en
normal lista där meddelandena visas ovanför varandra.

Den valda sorteringsordningen visas med en mörkare
färg och en bock (V) bredvid den.

Om meddelandena i din postlåda visas i en osorterad ordning, har du sannolikt av
misstag råkat sortera dem enligt andra grunder än datum!

TA BORT MEDDELANDEN

Du kan radera ett meddelande på olika sätt: Välj meddelandet som du vill ta bort och

Tryck på Delete-knappen på tangentbordet ELLER
Klicka på Delete (Ta bort)-knappen i …-menyn i OWA ELLER
Högerklicka på meddelandet som du vill radera och välj Delete (Ta bort) i

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/owa_inbox_sortby_2016.jpg
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menyn som öppnas.

Om du vill radera flera meddelanden på en gång väljer du först vilka meddelanden
som ska tas bort och trycker därefter på Delete (Ta bort). Du kan välja flera
meddelanden på en gång antingen genom att kryssa för dem i listan eller genom att
hålla Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du klickar på de enskilda
meddelandena.

Observera att då du trycker på Delete försvinner meddelandet INTE genast för gott
som standard, utan flyttas till Deleted items-mappen för raderade meddelanden!
Du kan förstöra meddelandena i mappen för raderade meddelanden slutgiltigt genom
att öppna mappen och radera meddelandena så som beskrivs ovan. Då begär OWA
att du ska bekräfta att du verkligen vill ta bort meddelandena.

Om du vill tömma innehållet i Deleted items-mappen, kan du högerklicka på mappen
och välja Töm mappen (Empty folder) i menyn som öppnas.

ÅTERSTÄLL RADERADE MEDDELANDEN

Om du vill återställa ett raderat meddelande i till exempel inkorgen, kan du helt enkelt
flytta det dit genom att dra och släppa (drag and drop) eller genom att högerklicka
på meddelandet och välja Flytta (Move) och en lämplig mapp.

SKRIV MEDDELANDEN

Skriv ett nytt meddelande genom att klicka på knappen Nytt (New) uppe till vänster i

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/owa_raimo_emptyfolder2016.jpg
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OWA-fönstret. I vissa mobila enheters vyer syns endast ett plustecken.

Ett meddelandefönster öppnas på skärmen. Fyll i fälten To (Till) och Subject (Ämne)
och skriv meddelandet i textfältet nedanför. Närmare beskrivning av betydelsen av
olika meddelandefält.

Skicka meddelandet med kommandot Send (Skicka) i övre kanten av
meddelandefönstret.

Skickade meddelanden sparas i mappen Sent Items (Skickat). Kontrollera att ditt
meddelande verkligen har skickats i mappen Sent.
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Svara på ett meddelande som du har fått genom att klicka på meddelandet och
sedan på knappen Reply (Svara) i den övre kanten.

E-POSTMAPPAR I OUTLOOK

I e-postprogram kan meddelandena sparas i olika mappar, och det lönar sig att göra
det också i OWA. Det är bra att lära sig känna igen åtminstone följande mappar:

Mappens namn Mappens betydelse

Inkorg (Inbox) Mottagna meddelanden

Skickat (Sent items) Skickade meddelanden

Utkast (Drafts) Oavslutade utkast till meddelanden

Borttaget (Deleted items) Borttagna meddelanden
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BIFOGADE FILER, LAGRING OCH DELNING

På den här sidan berättar vi om

Hantering av bilagor
Lagringsutrymme för e-post
Lagring, delning och redigering av filer med hjälp av OneDrive

HANTERING AV BILAGOR

Öppna inte bifogade filer om du inte är säker på innehållet: bilagor kan innehålla
virus! Vid HU kontrolleras att inkommande e-postmeddelanden inte innehåller kända
virus och meddelanden med virus förstörs automatiskt. Eftersom det ständigt kommer
nya virus, kan du ibland tyvärr ändå få meddelanden som innehåller virus i din e-
postlåda. Var alltså försiktig när du hanterar meddelanden som inkluderar bilagor!
Mer information i kapitlet om datasäkerhet.

ÖPPNA BILAGOR

Om meddelandet du får innehåller en bilaga visas ett gem i meddelandevyn i OWA. I
läsvyn visas bilagorna i övre kanten av meddelandet under mottagarna, före
meddelandets innehåll:
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Du kan förhandsgranska bilagan genom att klicka på den. Om du vill spara filen eller
öppna den i rätt program, ska du klicka på pilen som visar neråt bredvid bilagan och
välja Spara (Download). Alternativt kan du också högerklicka på bilagan. Välj Spara
som (Save link as) för att välja en lämplig mapp att spara filen i.

Om du använder webbläsaren Internet Explorer, visas ytterligare en rad på skärmen
där du ska välja om du vill öppna (Open) eller spara (Save) filen. När bilagan har
laddats kan du öppna filen genom att hämta den från lagringsplatsen eller klicka
Open (Öppna) eller Open Folder (Öppna mapp) i det fönster som öppnas vid
lagring (se bildexemplet för Internet Explorer nedan).

Observera att bilagor i Mozilla Firefox automatiskt sparas i standardlagringsmapp om
du inte anger någon annan plats. När laddningen är klar blinkar pilknappen
Downloads (Hämtade filer) uppe till höger. Öppna bilagan genom att klicka på
knappen Downloads och sedan på den fil du hämtat.
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LÄGGA TILL BILAGOR I MEDDELANDEN

När du vill lägga till en bilaga i ett meddelande, till exempel ett textdokument eller en
bild, ska du börja skriva meddelandet på normalt sätt. Klicka på knappen med gemet
Lägg till (Insert) uppe i meddelandefönstret och välj Bilagor eller OneDrive-filer
(Attachments or OneDrive files). I OWA kan du söka filer att bifoga i OneDrive-
molnet ((mer information om det längre fram i kapitlet) eller i din egen enhet eller
dator (Computer).

Ta fram den fil du ska skicka i filfönstret, välj den med musen och klicka på Open
(Öppna). Välj Send as an attachment i fönstret som öppnas.
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När du har lagt till bilagan till ditt meddelande visas uppgifterna i meddelandefönstret.
Du kan ta bort bilagan genom att klicka på krysset i högra kanten av bilagan.

LAGRINGSUTRYMME FÖR E-POST

För din e-post har reserverats 50 gigabyte. Observera att lagringsutrymmet för e-
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posten inte är samma sak som lagringsutrymmet i din personliga hemkatalog.  Siffran
nere i hörnet till vänster i Outlook visar hur många gigabyte ledigt utrymme du har
kvar.

Även sända meddelanden (innehållet i Sent-mappen) minskar ditt lediga e-
postutrymme, liksom meddelanden i andra personliga mappar. Delade mappar är ett
undantag, de påverkar inte ditt eget lagringsutrymme för e-post.

Om du enbart skickar och tar emot normala e-postmeddelanden och bilagor räcker e-
postutrymmet mycket väl hela din studietid. Situationen förändras emellertid om du
skickar eller tar emot mycket stora bilagor. Storleken på bilagorna varierar mycket
och en stor bilaga kan lätt ta upp hundratals megabyte lagringsutrymme. Dessutom
kan hanteringen av stora filer i e-postprogrammet vara långsam och besvärlig.

Därför lönar det sig att hantera och dela stora bilagor och stora mängder filer på
annat sätt än per e-post! Lagringstjänsten OneDrive, som följer med Office 365,
lämpar sig för detta ändamål.

Därför lönar det sig att hantera och dela stora bilagor och stora mängder filer på
annat sätt än per e-post! Lagringstjänsten OneDrive, som följer med Office 365,
lämpar sig för detta ändamål.

LAGRA OCH DELA I ONEDRIVE

OneDrive är Microsofts molnlagringstjänst. Andra kända molnlagringstjänster är
DropBox, Apples iCloud och Google Drive. Idén med molnlagringstjänster är att
erbjuda användarna lagringsutrymme på nätet. När du har sparat dina filer i
molnlagringstjänsten kan du behändigt redigera dem med hjälp av
webbläsarversionerna av de vanligaste kontorsprogrammen. Dessutom är det i flera
tjänster – däribland OneDrive – möjligt att olika användare och användargrupper olika
läs- och skrivrättigheter. Dessutom finns det mobilversioner av programmen som gör
det möjligt att hantera och dela filer överallt.

Se här en kort demonstrationsvideo om den grundläggande
användningen av OneDrive!

Du kommer åt OneDrive på din dator med webbläsaren via OWA. Logga in på OWA
på www.helsinki.fi/office365 och klicka på OneDrive-ikonen bakom ”våffelknappen”
uppe till vänster (se bild nedan).

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/onedrive_fi/
http://www.helsinki.fi/office365
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LAGRING

Spara filer i molnet genom att klicka på Upload. Sök och välj filen och klicka på
Open. Alternativt kan du klicka på New för att skapa en ny fil direkt i molnet. Skapa
en ny katalog med hjälp av samma knapp.

DELA OCH REDIGERA

Dela en fil du sparat i molnet genom att välja filen i OneDrive och sedan klicka på
Share. Då visas ett fönster som du kan skriva in namn och e-postadresser i för de
personer som du vill att filen ska visas för. Om personen använder universitetets
Office 365, hittar programmet namnet utifrån adressen och skickar information om
den delade filen/filerna till personens e-postadress. Samtidigt kan du välja om
personen får fulla skrivrättigheter (Can edit) eller endast läsrättigheter (Can read) till
det delade innehållet.

Du kan redigera filer som sparats i OneDrive med hjälp av webbläsarversionerna av
de vanligaste kontorsprogrammen. Gruppen kan träffas till exempel vid samma tid för
att redigera ett Word-dokument, då varje medlem öppnar samma delade dokument i
lagringsutrymmet och öppnar det i redigeringsläge. Gör det genom att välja Edit ->
Edit in Word Online i visningsvyn. Därefter syns alla personers redigeringar och
kommentarer till de övriga i realtid på skärmen. Till skillnad från programmens
skrivbordsversioner, sparas även de redigerade filerna automatiskt i realtid.

SYNKRONISERING

Om du väljer en fil som skapats i OneDrive och klickar på Sync på menyraden,
skapar OneDrive en lokal kopia av mappen och dess innehåll på din enhet, och håller
den alltid synkroniserad (med samma innehåll) med nätversionen då enheten är
ansluten till nätet. På motsvarande sätt visas alla filer och mappar som sparats i den
lokala mappen i OneDrive, det vill säga i molnet, allt eftersom programmet hinner
synkronisera dem.

Den synkroniserade mappen finns i Windows som standard under din egen
profilmapp (sökvägen C:\Users\”Användarnamn”), namngiven efter OneDrive.

Vare sig du använder e-post eller molnlagring ska du alltid komma ihåg

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/owa_voffeli_onedrive.jpg
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2.3 E-post vid Helsingfors universitet

E-post vid HU

Inloggning och grundläggande användning

att följa användningsvillkoren för tjänsten. Det är till exempel förbjudet att
förmedla och spara all slags känsliga personuppgifter med hjälp av HU:s
Office 365-tjänst enligt användningsvillkoren för tjänsten!

http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_sv.pdf
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KALENDER OCH ADRESSBOK

Kalender och läsordning för alla vid universitetet

Helsingfors universitet har flera nättjänster med kalenderegenskaper. I kalendern i
fönstret Mina studier ser du till exempel en läsordning över de kurser som du har
anmält dig till i WebOodi. Härifrån kan du bland annat föra över kalenderhändelser till
din egen Office 365-kalender. Närmare information får du i underkapitlet om
planeringen av studierna.

OFFICE 365-KALENDERN

I motsats till tjänster med begränsade kalenderegenskaper, omfattar ditt Office 365-e-
postkonto vid HU en mångsidig kalender, som du kan använda för att bland annat:

ta emot och hantera inkommande kalenderkallelser
bjuda in andra till dina händelser per e-post
samla information om händelser i andra kalendrar och läsordningar på ett ställe
(till exempel från Mina studier i Flamma)
synkronisera händelserna till exempel med kalendern i din telefon

I Outlook Web App, det vill säga OWA, kommer du åt kalendern genom att klicka på
”våffelknappen” uppe till vänster och välja Calendar (se bilden nedan).
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I vissa mobilenheter visas kalenderknappen längst ner i fönstret.

SKAPA EN KALENDERHÄNDELSE

När du har öppnat kalendern kan du skapa en ny egen eller delad kalenderhändelse
genom att klicka på Ny (New).

Välj först tidpunkt och längd för händelsen via menyerna Starta (Start) och
Varaktighet (Duration). Du kan även aktivera en personlig påminnelse (Reminder)
vid ett visst klockslag före händelsen.

Välj ett namn för händelsen på raden Event samt plats (Location). Reservera ett
rum bland de tillgängliga lokalerna (till exempel grupparbetsrummen i Aleksandria)
med knappen Lägg till ett rum (Add room). I den lista som öppnas kan du välja
adress och lokal samt boka rummet för din händelse, om det är ledigt.

Om du vill bjuda in andra, kan du lägga till dem genom att skriva in e-postadressen –
eller när det gäller studerande och personal vid universitetet namnet – på raden
Deltagare (Attendees). Om de inbjudna personerna finns i universitetets adressbok,
föreslår OWA lämpliga namn allt eftersom du skriver in dem.

Bekräfta valet med Enter vid rätt namn (eller när du har skrivit e-postadressen klart)
och upprepa samma för alla andra deltagare. Du kan givetvis skicka inbjudan även till
en e-postlista så att alla mottagare får den. Men börja inte spamma – och kom ihåg
att följa HU:s användningsregler för datatekniken och Office 365 även när du
använder kalendern!

HANTERA KALENDERINBJUDNINGAR

Den händelse du skapat visas i din kalender, och de personer som blivit inbjudna får
per e-post en begäran om att acceptera (Accept) eller avböja (Decline) din
kalenderinbjudan.

För att den som skickar inbjudan överhuvudtaget ska få veta om du deltar lönar det
sig att kvittera inbjudan i samband med svaret (response), oberoende om du

https://www.helsinki.fi/sv/it/anvandarregler-och-registerbeskrivningar-for-it-tjanster-0
http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_sv.pdf
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accepterar eller avböjer inbjudan. Om du vill skriva ett svarsmeddelande till den
person som bjudit in dig och skicka det tillsammans med bekräftelsen, ska du välja
Edit the response before sending.

Om den föreslagna tiden inte passar dig så bra, kan du acceptera preliminärt
(Tentative) eller föreslå en ny tid (Propose new time).

Om du vill att den som skickat inbjudan ska få ett meddelande om att du
deltar, välj alternativet för att skicka svar. En inbjudan som godkänns utan
svar visas inte alls för den som skickat inbjudan!

SYNKRONISERING AV KALENDERN

Om du tar i bruk universitetets Office 365-e-post på din mobilenhet, kan du vid sidan
om e-posten även synkronisera din kalender. Då visas händelserna i din Office 365-
kalender och ändringar i dem även mobilenhetens kalenderapplikation i realtid.
Eftersom det är möjligt att automatiskt hämta händelser från flera olika källor (till
exempel en Google-kalender) till kalendern, lönar det sig att samla alla
kalenderanteckningar för studierna och fritiden på ett och samma ställe.

Närmare anvisningar om universitetets Office 365, kalender,
synkronisering av den och import av händelser hittar du på webbplatsen
Helpdesk.

KONTAKTER OCH ADRESSBOK

http://www.helsinki.fi/sv/helpdesk/3280
http://www.helsinki.fi/sv/helpdesk/3280
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2.1 Nyttjanderätt och användarkoder

När du skickar e-post lönar det sig att kontrollera mottagarens exakta
adress via Outlooks HU-personkatalog innan du skickar meddelandet –
särskilt om personen har ett vanligt namn. Dessutom hittar du i
adressboken kontaktinformation för de personer som du har skickat
meddelanden till – eller som du själv lägger till dit.

OFFICE 365-PERSONKATALOG

Personer vid universitetet hittar varandra i Outlooks personkatalog. I den nedan
beskrivna Outlook Web App-webbapplikationen hittar du personkatalogen genom att
klicka på ”våffelknappen” i övre hörnet och ikonen People (Personer).

Adressboken som öppnas med valet Mina kontakter (My contacts) till vänster
i katalogen innehåller kontaktinformation till alla personer som du kontaktat via
OWA eller vars kontaktinformation du själv lagt till (detta kan göras till exempel
genom att klicka på New-knappen uppe till vänster i fönstret).
Listan som öppnas med valet Katalog (Directory) till vänster i katalogen
omfattar alla personer som har ett användarnamn vid Helsingfors universitet.
Sök efter en viss person genom att skriva in namnet eller adressen i sökfältet
med förstoringsglaset och tryck på Enter. Du kan ångra sökningen genom att
trycka på krysset intill förstoringsglaset och gå tillbaka till föregående vy.
Dessutom kan du bläddra i uppgifter om grupper och e-postlistor som du kan se
och om rum som du kan reservera.
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TILLÄGGSEGENSKAPER OCH APPLIKATIONER

Här tar vi upp:

Office 365-inställningar som vid behov kan vara bra att kunna ändra
Övriga Office 365-program och -funktioner

OFFICE 365-INSTÄLLNINGAR

Du kan läsa universitetets e-post utan att ändra några inställningar, men det finns
vissa inställningar som det vid behov kan vara bra att kunna ändra själv.

Du kan ändra de noggrannare inställningarna för e-posten genom att klicka på
kugghjulsikonen i det övre högra hörnet när du är inloggad på Outlook Web App
(OWA) och har e-postvyn öppnad. Välj Mail (Post) i Inställningar (My app
settings).

Via undermenyn General (Allmänt) kan du bland annat se hur din
kontaktinformation visas för andra under My account (Mitt konto), du kan
ändra språk och tidszon (Region and time zone) för e-posten och mapparna.
Du kan även ändra bakgrundsbild och fönstrets färger (Theme, Tema) samt
startsidan (Start page).
Via menyn e-postinställningar (Mail settings) kan du bland annat definiera
inställningar för automatisk hantering (Automatic processing, till exempel
frånvaromeddelanden, filtreringsregler, skräppostinställningar) samt
skärminställningar (Display settings) för meddelandefönstret.
I menyn Konton (Accounts) kan du vid behov blockera eller tillåta
meddelanden av bestämda avsändare eller vidarebefordra meddelanden, så att
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du inte behöver hålla koll på flera olika e-postlådor.
I menyn Layout (Layout) (se bilden ovan) kan du ändra hur OWA visar
meddelanden och konversationer på samt lägga till en automatisk signatur i
dina e-postmeddelanden (mer om signaturer i kapitel ett).

VIDAREBEFORDRA POST

Du bör känna till dina egna e-postinställningar och vid behov kunna ändra dem. Det
är till exempel viktigt att din kontaktinformationen är uppdaterad för att du ska kunna
nås och dina studier ska framskrida.

Av följande skäl rekommenderar vi att du inte vidarebefordrar din post från
adressen helsinki.fi:

Vissa tjänster som är viktiga för dina studier kan förutsätta att du använder just
din helsinki.fi-adress.
Adressen helsinki.fi-adressen kan vara en förutsättning för att du ska kunna
delta i vissa kurser.
Utomstående tjänster kanske inte kan visa kalenderinbjudningar och andra
funktioner som hör till universitetets system på rätt sätt. Med andra ord fungerar
de kanske inte!

ÖVRIGA OFFICE 365-PROGRAM OCH EGENSKAPER

Det ingår även andra nyttiga program i Office 365. Du kommer åt dessa via
våffelknappen uppe till vänster i Outlook Web App eller OWA (se bilden nedan).

Tasks (Uppgifter) är en vy över uppgifter som är ansluten till kalendern och e-
posten, ett slags ”to do-lista”. Om du märker ett e-postmeddelande i postvyn
med en flagga (flag) kan du se det i vyn över uppgifter där det är enklare att få
en översikt över pågående uppgifter.
OneDrive är Microsofts molnlagringstjänst, som är ansluten till Office 365. Som
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studerande vid HU har du tillgång till 5 terabyte, det vill säga 5 000 gigabyte,
lagringsutrymme på OneDrive. Med OneDrive kan du enkelt dela och redigera
dokument tillsammans med andra vid universitetet.
Du har även tillgång till webbläsarversioner (Online) av Word, Excel,
PowerPoint och OneNote som du kan använda för att öppna och redigera
dokument nästan på samma sätt som versionerna som är sparade i datorn.
För webbkonferenser, snabbmeddelanden och videosamtal finns Skype for
Business som vi berättar mera om  längre fram i det här kapitlet.



Övningar i avsnitt 2.3 | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2-it-miljon-vid-hu/2-3-e-post-vid-helsingfors-universitet/ovningar-i-avsnitt-2-3/[17.10.2019 18.00.08]

ÖVNINGAR I AVSNITT 2.3

ÖVNING 1 – E-postadresser vid HU

1. Läs användarreglerna för Helsingfors universitets e-post.

ÖVNING 2 – Grundfunktioner hos Webmail-posten

Skicka meddelanden

1. Välj Skrivfunktionen i Webmail-programmet
2. Skriv din egen e-postadress i mottagarfältet.
3. Skriv “testmeddelande” som rubrik för meddelandet.
4. Skicka meddelandet till dig själv och kontrollera hur snabbt meddelandet

anländer till din postlåda.

Läs meddelandet, radera det och förstör det

1. Klicka på meddelandets rubrik när det dyker upp i din Inbox. Meddelandet
öppnas i hela fönstret.

2. Till följande ska du radera meddelandet som du skickade. Du kan markera
meddelandet genom att välja Radera-alternativet. Den här gången ska du göra
det genom att använda tangentbordet. Välj meddelandet som du vill radera
genom att klicka på det och markera det raderat genom att klicka på Delete-
knappen. Meddelandet kommer att strykas över och blir mörkare. Observera att
meddelandet inte raderas från Inbox: meddelandet är bara markerat som
raderat, men det är inte permanent raderat.
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3. Till följande ska vi radera meddelandet permanent. Sök Annan-knappen från
menyraden och klicka på den. Välj sedan Rensa raderade. Meddelandet
raderas och utrymme frigörs på skivan.

ÖVNING 3 – DINA E-POSTINSTÄLLNINGAR
Skriv in dig till Webmail och kontrollera i dina inställningar att mottagaren av e-post
från dig ser ditt namn i avsändarfältet, och inte din e-postadress. Om inställningen är
fel skall du ändra den.
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2.4 PLANERA DINA STUDIER

Helsingfors universitets digitala inlärningsmiljö håller på att förnyas. Studerande har
tillgång till tjänsten Mina studier. I den samlas mycket information och ett flertal
funktioner till stöd för studierna på ett överskådligt sätt. Mina studier är ett viktigt
verktyg i studierna var och när som helst och i alla enheter. Via Mina studier når du
alla tjänster som du behöver i dina studier.

WebOodi är ett verktyg som du kan använda för att anmäla dig till ett flertal kurser,
beställa studieregisterutdrag och ge respons på kurser. I WebOodi kan du dessutom
uppdatera dina kontaktuppgifter: som studerande ska du själv se till att bland annat
information om adress, telefonnummer, hemort och överlåtelsevillkor är uppdaterade.

När du läser innehållet i det här avsnittet lönar det sig att ha sidan Mina studier och
WebOodi öppna i egna fönster. Så kan du samtidigt bättre öva på att använda dessa
tjänster.
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MINA STUDIER

Via sidan Mina studier (http://student.helsinki.fi) ser du tidsscheman för dina studier i
en kalendervy som du kan flytta över till din egen elektroniska kalender om du vill.
Dessutom ser du alla dina pågående kurser och material till dem.

Se en kort introduktionsvideo till Mina studier: 

FUNKTIONER

Via Mina studier:

Kommer du enkelt till kurssidorna och Moodle-länkarna
Ser du kommande föreläsningar i vyn Nu i mina studier antingen som en lista
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eller i en kalender, och du kan flytta över dem till din egen elektroniska kalender
Ser du dina senaste kursprestationer
Kan du redigera din personliga uppgiftslista

Grundläggande användning av Mina studier

Logga in på sidan Mina studier på student.helsinki.fi.

Under navigatorn visas kommande händelser i din kurskalender samt dina senaste
prestationer i studieregistret. Klicka och välj för att få närmare information. Klicka på
Lägg till i kalendern för att flytta innehållet på den här vyn till din egen elektroniska
kalender.

I högerkanten visas en minneslista. Om du vill lägga till en ny uppgift i dina
minneslista, ange den i fältet ”Ny uppgift…” och klicka på +-.

Längst ner ser du raden Favoriter där lunchmenyn för den närmaste Unicafe-
restaurangen beräknat från din position visas som standard. Du kan lägga till
restauranger, reserveringar i Unisport eller annat RSS- eller Twitterflöde genom att
klicka på Lägg till ny.

Instruktioner för studerande

https://student.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2019/07/Digitaidot-kuvakaappaukset-Opintoni-ruotsi-01.jpg
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I Instruktioner för studerande hittar du en sammanfattning av anvisningar
angående dina studier. Här visas dessutom både allmänna och till
utbildningsprogram riktade meddelanden. Du hittar webbplatsen med anvisningar på
guide.student.helsinki.fi.

Du behöver inte vara inloggad för att läsa anvisningarna, men som inloggad ser du
automatiskt ditt utbildningsprograms anvisningar och meddelanden. Om du vill kan
du också välja ett annat utbildningsprogram och se anvisningarna som gäller för det.

https://guide.student.helsinki.fi/fi
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2019/07/Digitaidot-kuvakaappaukset-Opiskelijan-ohjeet-ruotsi-01.jpg
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Så här får du den största nyttan av sidan med anvisningar:

Logga in. När du är inloggad visas ditt eget utbildningsprogram automatiskt.
Sök anvisningar med sökfunktionen eller inom färdigt sammanställda
ämnesområden. Prova på att söka med endast början av ett sökord.
I temarutona finns anvisningar för olika ämnesområden. Vissa anvisningar kan
även ges i samband med flera olika teman.
Du kan arrangera temana på din skärm i den ordning du vill ha dem genom att
dra dem. När du gör det här som inloggad sparas ordningen för dina följande
inloggningar.
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PLANERA STUDIER

WebOodi är Helsingfors universitets studerande- och studieregister där information
om studier som du har avlagt sparas. Vid flesta fakulteterna används WebOodi för
anmälning till kurser och tenter. Det lönar sig alltså att lära känna WebOodi väl,
eftersom du kan kontrollera till exempel att en kurs som du har avlagt har registrerats
i studieregistret och att du ryms med på kurser som du är intresserad av. Följande
områden i WebOodi tas upp här:

Börja använda WebOodi
Sök undervisning och tentamina
Anmäl dig till undervisning
Återkalla anmälan
Ge kursrespons

BÖRJA ANVÄNDA WEBOODI

Ta i bruk WebOodi på adressen www.helsinki.fi/weboodi. Inloggningen sker med
universitetets användarnamn och lösenord. När du har tryckt på Logga in loggas du
in i WebOodi om ditt användarnamn fungerar och dina uppgifter finns i
studeranderegistret.

På förstasidan ser du bland annat nyheter och meddelanden om Oodi, de senast
visade studiehandböckerna, din kalender i Oodi samt dina senast registrerade
studieprestationer.

STUDIEHANDBÖCKER I WEBOODI
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Information om undervisningen och examensfordringarna finns i WebOodi. Läs i
studiehandböckerna genom att klicka på länken Studiehandböcker i menyn
Studieutbud. Enheterna visas i en lista och genom att klicka på plustecknet invid
enheterna får du fram ingående information om de olika utbildningsprogrammen.

SÖK KURSER OCH TENTAMINA MED SÖKORD

Sök kurser och tentamina i WebOodi med söktermer eller enligt organisation.

Skriv söktermerna i sökfönstret. I praktiken är studieperiodens kod i din
studiehandbok ett av de bästa sökvillkoren. Koden består av en serie siffror eller
bokstäver, till exempel AY2240102. När du använder koden hittar du alltid precis den
undervisning som du söker. Om du inte känner till studieperiodens kod kan du också
söka med namnet eller en del av namnet. När du har skrivit in termen du vill använda
trycker du slutligen på Sök.

Resultatet av din sökning visas snart på skärmen. Du får fram detaljerad information
om studieperioden (på bilden här nedan gäller det en tentamen) när du klickar på
Anmäl dig på raden.

ANMÄLAN

När du har hittat uppgifterna om undervisningen du söker kryssar du för i rutan för
den del som du vill anmäla dig till (se bilden) och trycker på Spara. Beakta att det
normalt endast tas emot ett begränsat antal anmälningar: antalet anmälningar i
förhållande till det maximala antalet platser visas mellan rutan med kryss och
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undervisningen under Antal.

Då du har anmält dig ser du detaljerna om undervisningen eller tentamen. Det lönar
sig att kontrollera uppgifterna noggrant.

Det varierar från fall till fall om extra anmälningar kan tas emot för en undervisning
eller om det finns en väntelista. Det lönar sig att fråga den som ansvarar för kursen.
Personens namn framgår av kursinformationen.

Kom ihåg att följa med dina egna anmälningar: om du inte tänker delta i
en kurs du har anmält dig till ska du återkalla anmälningen i god tid,
så att systemet automatiskt kan lyfta fram följande i kön på deltagarlistan!
Om du inte återkallar din anmälan kan det finnas tomma platser på
kursen trots att väntekön till kursen är lång. På vissa populära kurser
delas det ut bestraffningar till dem som inte återkallar en onödig anmälan,
eftersom de tar studieplatser från andra intresserade.

ÅTERKALLA ANMÄLAN

Om du inte kan delta i kursen eller tentamen du anmält dig till eller om du av misstag
har valt fel kurs i samband av anmälan, kan du återkalla din anmälan, om kursens
anmälningstid fortfarande är i gång. Du kan söka bland kurser och tentamina som
du har anmält dig till via länken Anmälningar till vänster i WebOodi.

Om du vill återkalla en anmälan klickar du på Ta bort under Funktioner.

Då du har klickat på tryckknappen frågar systemet dig ännu en gång om du säkert vill
ta bort din anmälan. Om återkallelsen lyckades får du en kvittering.

GE KURSRESPONS

I WebOodi kan du också ge respons på kurser som du har avlagt. Lämna respons
genom att på fliken Rubriker på svenska välja Egen respons.

När du har klickat på länken får du en lista över de kurser som du har anmälts till eller
som du själv har anmält dig till. Välj vilken kurs du vill lämna respons för och klicka på
länken Ge feedback före dd.mm.åååå (länken finns om kursläraren har gjort en
responsblankett för kursen och tiden inte har gått ut) för att fortsätta till
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responsblanketten.

Ge respons genom att klicka med musen på de alternativ du väljer eller genom att
välja lämpliga responsalternativ i rullgardinsmenyn. Besvara öppna frågor med egna
kommentarer. De obligatoriska frågorna markeras med en asterisk (*):
responssystemet godkänner responsen först få du har besvarat alla obligatoriska
frågor. De obesvarade frågorna visas i rött på bildskärmen. Kontrollera din respons
noggrant och tryck sedan på Skicka.

Kom ihåg att du kan lämna respons endast en gång och att du inte kan
ändra dis respons senare! Svaren sparas i ett system där endast personal
som för statistik och läraren kan läsa dem i form av statistik – utan att
veta vem som lämnat respons (svaren på de öppna frågorna visas som
anonyma för läraren). Du kan själv läsa responsen du har gett genom att
klicka på Given feedback.

Anmäl tekniska problem weboodi-palaute@helsinki.fi.

INDIVIDUELL STUDIEPLAN: DIGITALA VERKTYG

Alla universitetsstuderande ska utarbeta en individuell studieplan (isp) som stöd för
avläggandet av studierna och deras framskridande. Det är viktigt att veta att det i
universitetets tjänsteutbud finns digitala verktyg för utarbetandet av ips.

Rutinerna kring utarbetandet av ips varierar, så du ska ta reda på vilka anvisningar
som gäller ditt utbildningsprogram.

GÖR UPP EN PLAN MED DET NYA VERKTYGET

Studerande som påbörjat sina studier läsåret 2018–19 och senare har ett nytt
studieplaneringsverktyg, Sisu, till sitt förfogande. Du kommer åt det nya verktyget via
Mina studier eller den direkta länken: sis-helsinki.funidata.fi.

Det finns anvisningar för hur du utarbetar en studieplan med det nya verktyget i
tilläggsläsningen i det här materialet.

GÖR UPP EN PLAN MED DET GAMLA VERKTYGET

Vissa utbildningsprogram tillämpar verktyget Oodis isp  som finns i WebOodi. Du
kan läsa mera om Oodis isp och användningen av verktyget i tilläggsläsningen till
studiematerialet.

mailto:weboodi-palaute@helsinki.fi
https://student.helsinki.fi/
https://sis-helsinki.funidata.fi/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/ikt-korkort-tillaggslasningen/studieplanen-pa-natet/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/oodis-isp/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/oodis-isp/


Följ upp studieprestationerna och hantera den egna informationen | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...talkompetens/2-it-miljon-vid-hu/2-4-planera-dina-studier/folj-med-studieprestationer-och-hantera-dina-egna-data/[17.10.2019 18.00.52]

FÖLJ UPP STUDIEPRESTATIONERNA OCH HANTERA

DEN EGNA INFORMATIONEN

INSYN I STUDIEPRESTATIONERNA

Du ser dina studieprestationer under Prestationer i menyn Egna studier i WebOodi.

På sidan Prestationer ser du en lista över prestationer som förts in i WebOodi.
Registrerade studiehelheter visas under rubriken för helheten (till exempel Allmänna,
språk-, och grundstudier). Om du vill se studieavsnitten i dessa helheter klickar du på
+-tecknet bredvid rubriken och du får fram alla avsnitten under rubriken. Nere på
sidan ser du också det sammanlagda antalet studiepoäng som du har avlagt.

BESTÄLL STUDIEREGISTERUTDRAG

Välj Prestationsutdrag på fliken Verktyg i WebOodi. Om alternativet inte syns
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klickar du först på Egna studier för att öppna menyn ytterligare så att du får fram
alternativen under rubriken.

Välj omfattningen studiepoäng som ska skrivas ut på prestationsutdraget och
utdragets språk och tryck sedan på knappen Beställ. Prestationsutdraget som du
beställer kommer att finnas på ingångssidan till WebOodi cirka 10 minuter efter att du
lämnade beställningen. Du får ett meddelande om den utförda beställningen till din e-
postadress förnamn.efternamn@helsinki.fi. Under en dag kan du beställa tio
prestationsutdrag. I WebOodi kan det finnas högst tre beställningar på
prestationsutdrag på samma gång. Prestationsutdragen förvaras tre dagar på
WebOodis ingångssida efter att beställningen har genomförts.

HANTERA EGNA UPPGIFTER

Om din adress eller övriga kontaktuppgifter förändras ska du anmäla det till
universitetet via WebOodi. För att kunna ändra dina uppgifter i WebOodi väljer du
Personuppgifter i inloggningsmenyn i WebOodi.

På sidan ser du den information som har sparats om dig i studieregistret (till exempel
utbildningsprogram och närvaroinformation). Ändra informationen vid behov med
funktionen Ändra.
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1 Introduktion

ÖVNINGAR I AVSNITT 2.4

ÖVNING 1 – MINA STUDIER

1. Logga in på sidan Mina studier. Beställ kalenderflöde till din egen telefon.
2. Gå till anvisningarna. Sök uppgifter om hur studierna inom ditt eget

utbildningsprogram ska avläggas och ta med hjälp av anvisningarna reda på
vad som forskas kring på forskningsstationen i Tvärminne.

ÖVNING 2 – GRANSKNING AV DINA KONTAKT- OCH ANDRA UPPGIFTER I WEBOODI

1. Gå till WebOodi och öppna sidan Personuppgifter.
2. Kontrollera och redigera dina personuppgifter vid behov. Spara slutligen

ändringarna.

ÖVNING 3 – BESTÄLL ETT PRESTATIONSUTDRAG I WEBOODI

1. Gå till sidan där prestationsutdrag beställs.
2. Välj vilket språk prestationsutdraget ska skrivas ut på och beställ det till din e-

post.
3. Kontrollera prestationsutdraget som har kommit till din post. Stämmer alla

uppgifter i utdraget?
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2.5 STUDERA ÖVER WEBBEN

Utnyttjande av webbtjänster i studierna är en viktig del av den studerandes vardag.
Kommunikation Tack vare it- och kommunikationstekniken kan en jäktad studerande
ofta gruppera och schemalägga sina studier bättre och oberoende av tid och plats.
HU:s webbtjänster gör det enklare att utföra arbetet i en kurs, arbeta i grupp och att
lämna in arbeten.

Det här avsnittet visar dig mångfalden av alla webbtjänster som erbjuds för olika
inlärningssituationer allt sedan kursen börjar fram till att den avläggs:

Inlärningsmiljöer på kurser
Tentamen på nätet
Verktyg för grupparbete
Spara arbeten
Videoinspelningar och streaming
Använda HU:s nät på distans
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INLÄRNINGSMILJÖER PÅ KURSER

Med nätstudiemiljöer avses webbtjänster som används med en webbläsare och som
erbjuder studerande och lärare ett gemensamt verksamhetsutrymme. Den kan
innehålla till exempel föreläsningsmaterial, närmare kurstidtabeller, övningar, tester
och diskussionsmöjlighet samt möjlighet att lämna in olika uppgifter i anslutning till
kursen.

Studierna i inlärningsmiljöerna lyckas bäst när du har gjort klart för dig åtminstone:

För vilket ändamål ska miljön användas under studieperioden (till exempel för
utdelning av föreläsningsanteckningar, kursinformation, inlämning av uppgifter
och så vidare)?
Finns det en tidtabell för användningen av webbinlärningsmiljön?
Hur ser tidtabellen ut om det finns en?
Vilka åtgärder förutsätts av dig när det gäller användningen av inlärningsmiljön?

Alla studieavsnitt bedöms inte i tentamina, utan prestationskravet kan vara till
exempel att du deltar i en diskussion i inlärningsmiljön eller att de studerande
bedömer varandras arbete utgående från bedömningskriterier som läraren ger. De
flesta arbetsformer kräver samarbete. Läraren har rätt att bestämma vilka åtgärder
som krävs av dig och godkänna dina studieprestationer utgående från det. När du
deltar i webbdiskussioner ska du komma ihåg etiketten på internet.

KURSSIDA

Det är möjligt att information och material i anslutning till en studieperiod ibland kan
ha delats enbart via en kurssida och att det inte finns ett Moodle-område eller
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motsvarande för undervisningen. Om du har anmält dig till en studieperiod i WebOodi
hittar du kurssidan i fortsättningen enklast via sidan Mina studier.

Förutom grundläggande information delas det på kurssidan för en studieperiod
eventuellt enbart tilläggsmaterial för anmälda studerande, till exempel filer och
videoinspelningar för nedladdning.

MOODLE – HTTP://MOODLE.HELSINKI.FI

Vid Helsingfors universitet används huvudsakligen inlärningsmiljön Moodle, fastän
det givetvis finns även andra tjänster som stöder studierna, så som wikin och
bloggar.

Moodle innehåller många olika möjligheter för webbaserad inlärning. I Moodle kan du
till exempel delta i webbdiskussioner, delta i enkäter, lämna in hemuppgifter
elektroniskt, eller delta i tentamina. I Moodle kan en kurs till exempel segmenteras
enligt en tidtabell, ordnas efter ämnesområde eller basera sig på social växelverkan.
Nedan ser du en del av användargränssnittet för Moodle:

Logga in på Moodle på adressen https://moodle.helsinki.fi med universitetets (AD-)
användarnamn och lösenordet.

Senare på sidan presenteras basfunktionerna i Moodle kort ur de studerandes
perspektiv. Mera information om dessa och om många andra av Moodles egenskaper
finns i Moodle-guiden som Centret för undervisningsteknologi vid Helsingfors
universitet har sammanställt.

KURSREGISTRERING I MOODLE

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/moodle2016_sv.jpg
https://student.helsinki.fi/
https://moodle.helsinki.fi/?lang=sv_fi
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När du har loggat in på Moodle kan du registrera dig till ett kursområde. Kurserna
som du har registrerat dig för syns i fortsättningen som en förteckning på sidan
Kursöversikt. På vissa kurser är det läraren som registrerar studerande för kursen,
medan du själv registrerar dig för vissa kurser.

Självregistreringen ger dig direkt tillgång till kursområdet utan åtgärder av läraren. I
det bästa fallet registreras du automatiskt för studieperiodens Moodle-kurs när du
anmäler dig i WebOodi. Ofta behöver du emellertid en kursnyckel det vill säga ett
lösenord som Moodle begär första gången du försöker gå till kursområdet. Nyckeln
du behöver vid självregistrering borde finnas på studieperiodens kurssida (till
exempel via sidan Mina studier) eller så får du den av den av läraren som ansvarar
för studieperioden.

Observera att registrering enbart på Moodle räknas ofta inte som
kursanmälan. WebOodi används i stor utsträckning både för anmälan till
en kurs och för anmälan till tentamen. Kontrollera därför alltid närmare
anvisningar för anmälan i studiehandboken innan du registrerar dig för en
kurs.

I Moodle är kurserna arrangerade i kurskategorier enligt fakultet. Du får dem fram
med att klicka på länken Framsidan med kategorierna i menyn till vänster på Moodles
framsida. När du har valt kurskategori ser du beskrivningar av de olika kurserna. Du
kan även söka en kurs genom att mata in namnet i sökfältet och trycka på knappen
Gå. Bilden nedan visar en fakultets kursbeskrivningar och sökfunktionen.
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Observera att du får mycket mera information om kurserna när du är
inloggad på Moodle än vad som visas på bilden ovan. Logga alltså alltid
in dig på Moodle först innan du börjar söka kurser!

PROFILUPPGIFTER

Du kan granska din profil i Moodle genom att klicka på ditt eget namn uppe till höger
efter att du har loggat in. I menyn som öppnas kan du se och redigera dina uppgifter,
lösa inkommande meddelanden och följa med bedömningar. Följande bild visar
studerande Ragnars Moodle-profil.
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Du kan redigera dina uppgifter genom att klicka på länken Redigera profil som syns
på bilden ovan. På redigeringssidan kan du bland annat ändra språk i Moodle, lägga
till en profilbild eller redigera dina kontaktuppgifter. Anvisningarna finns i Moodle-
guiden för studerande.

Förutom via Moodle kan information ges också via många andra kanaler
på kurserna, så det är viktigt att dina profiluppgifter är uppdaterade!

MOOC – HTTP://MOOC.HELSINKI.FI

MOOC är en förkortning som står för Massive Open Online Course. Med MOOC
avses avgiftsfria webbkurser som är öppna för alla. En MOOC-kurs material kan vara
bland annat bestå av textmaterial, webbföreläsningar, distansverkstäder,
forumsdiskussioner, olika uppgifter eller nästan vilka som helst former av
webbaserad inlärning. MOOC-kurserna kännetecknas inte heller av en bestämd
kurslängd, struktur, plattform eller eller ett bestämt deltagarantal, utan den som
ordnar kursen beslutar hur de enskilda kurserna gestaltas. Helsingfors universitets
MOCC-miljö finns på adressen http://mooc.helsinki.fi.

https://wiki.helsinki.fi/x/Fj1ZB
https://wiki.helsinki.fi/x/Fj1ZB
http://mooc.helsinki.fi/
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VERKTYG FÖR GRUPPARBETE

På den här sidan redogör vi för program och verktyg som underlättar grupparbete.

Kalenderreserveringar, arbetslokaler för grupper och distansmöten
OneDrive – dela gruppens filer i molnet
Office Online – grupparbete i realtid med webbläsare
Microsoft Teams
Skype for Business
Universitetets wikin
Universitetets bloggar

KALENDERRESERVERINGAR, ARBETSLOKALER FÖR GRUPPER OCH
DISTANSMÖTEN

Det lönar sig att i god tid lära sig schemalägga arbete som du ska utföra själv och
grupparbeten med det övriga livet. E-post- och kalenderprogrammet Outlook i
universitetets Office365-tjänst är det behändigaste sättet att ta i bruk en elektronisk
kalender som används av alla vid universitetet.

Du kan dessutom reservera arbetslokaler för grupper på campus, särskilt i samband
med biblioteken. Du kan reservera lokalerna med hjälp av Outlook-kalendern. Läs
mera om hur du använder kalendern och reserverar rum här.

ONEDRIVE – DELA GRUPPENS FILER I MOLNET

Hanteringen av gemensamma arbeten via molntjänsten är enkelt, för du kan ge din
grupp rättigheter att läsa och redigera enskilda filer eller hela mappar.
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I OneDrive som finns i OWA kan du dela material som du har sparat där på två sätt:
genom att ge användarna rättigheter enskilt eller genom att skapa en länk som
som ger användarna tillgång till materialet. Välj först vilken fil eller vilken mapp du vill
dela, välj sedan Share eller Get link i övre raden, beroende på hur du vill dela
rättigheterna.

När du lägger till användare bland Helsingfors universitets användare enskilt med
Share-funktionen säkerställer du att ingen annan än gruppens medlemmar kan se el
lerredigera era arbeten. Dessutom visas material som delats med en enskild
användare i användarens egen OneDrive-tjänst i samlingsmappen Shared with me
och där kan varje gruppmedlem enkelt hitta materialet på nytt.

Med funktionen Get link skapar du en länk. Du kan bestämma om det via länken ska
vara möjligt att redigera eller endast läsa eller ladda ner materialet. Det är lättare att
ge en stor grupp en länk än att söka och lägga till varje användare särskilt, i stället
kan du skicka länken en gång till alla per e-post. När du delar en länk öppet finns det
en risk för att länken sprids okontrollerat. Du kan förbättra säkerheten genom att
begränsa länken till Helsingfors universitets användare i stället för hela världen.

Du kan också bestämma en giltighetstid för delningen. Då behöver du inte senare
försöka minnas vad du har delat till vem.

Mera information om den grundläggande användningen av OneDrive finns här!

OFFICE ONLINE – GRUPPARBETE I REALTID MED WEBBLÄSARE

Word-, Excel-, PowerPoint- och andra liknande filer kan kan hanteras direkt i molnet
med hjälp av det fullständiga Office-programmet som är installerat på datorn eller via
programmens webbläsarversioner. I tjänsten OneDrive kan du välja om till exempel
en .docx-fil ska öppnas i det normala Word-programmet eller i den lätta Word Online-
versionen som finns i webbläsaren.

Fördelen med webbläsarversionen är att den fungerar i webbläsaren på vilken dator
och med vilket operativsystem som helst oberoende om det har installerats ett
Microsoft Office-paket på datorn eller inte. En annan fördel är att ändringar som görs i
filen syns i realtid för alla som har samma fil öppen.
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Webbläsarversionerna av Office-programmen innehåller emellertid inte alla
egenskaper som skrivbordsversionerna har och de visar inte heller alltid alla
formateringar, särskilt de finare, på rätt sätt. Därför lämpar de sig bäst för utkast och
utformningen av innehåll under den första produktionsfasen. Den fortsatta
bearbetningen av dokumentet och finslipningen kanske måste göras med
programmets fullständiga version.

MICROSOFT TEAMS

Teams är en mångsidig plattform för grupparbete i Office 365. Med hjälp av Teams
kan du

Skapa grupper och skapa eller importera innehåll och användare till dem
Kontakta andra medlemmar via chatt och ljud- eller bildanslutning
Bearbeta textdokument, arbetslistor, tabeller, wikisidor tillsammans
Hantera projekts tidslinjer och annan planering

Teams kan installeras på mobila enheter från appbutiker. På vanliga och bärbara
datorer kan Teams installeras gratis i det installationspaket som följer med de andra
Office-programmen för hemmet. Enkel inloggning till alla Office 365-program fungerar
med universitetets användarnamn.

SKYPE FOR BUSINESS

Skype for Business ingår i Office-paketetet för Windows- och Mac-datorer (vi
berättade mera om ämnet tidigare i kapitlet), och därutöver finns det också versioner
för mobila enheter.

Om hela gruppen eller en del av medlemmarna emellertid vill delta virtuellt, via
videosamtal, med ljudförbindelse eller via chatt är det också möjligt att direkt komma
överens om en Skype for Business-kalenderreservering i Outlook-kalendern genom
att klicka på Skype Meeting på menyraden i ett nytt händelsefönster. Då uppstår i
samband med reserveringen en länk till Skype-mötet och man kan ansluta sig till
samtalet via länken i inbjudan.

Den grundläggande användningen av Skype är enkel och intuitiv. De vanligaste
användningssätten torde vara att skicka snabbmeddelanden samt videokonferens.
Så här kommer du igång:

Skriv början av namnet i fältet (se punkt 1 på bilden här nedan). Skype
kompletterar listan och föreslår lämpliga personer. I bilden är Anu Pöyry
anträffbar och dessutom tillgänglig för videokonferenser (2).
Du kan skicka ett snabbmeddelande genom att klicka på Send an IM (Skicka
snabbmeddelande) med den högra musknappen. Du kan starta ett
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videosamtal genom att välja Start a Video Call (Starta ett videosamtal).

Skriv meddelandet i det meddelandefönster som öppnas och tryck på Enter.
Mottagaren underrättas om inkommande meddelanden och kan acceptera dem
genom att klicka på Accept (Godkänn) eller avböja dem genom att klicka på
Ignore (Ignorera) (se bilden nedan).

Webbmöten erbjuder mera närvaro och
växelverkan än om var och en arbetar på sitt håll
med en del av gruppens arbete utan att veta i vilket
skede de andra gruppmedlemmarnas arbete
framskrider. Om det på grund av tidtabellerna inte
är möjligt att träffas ansikte mot ansikte kan
gruppen med väl inpassade webbmöten effektivare
komma överens om arbetsfördelningen innehållet
och gruppens tidtabell för arbetet håller.

UNIVERSITETETS WIKIN

I universitetets wikitjänst kan du inrätta ett område som en gemensam text kan
redigeras och sparas på. Du kan också lägga till bilder och bilagor på wikisidan.
Helsingfors universitets wikitjänst finns på adressen https://wiki.helsinki.fi.

Uppe till höger på första sidan (“Dashboard”) hittar du en inloggningsknapp. Logga
in på tjänsten genom att klicka på Login-knappen (se bilden nedan) och välja

https://wiki.helsinki.fi/
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Helsinki University account som inloggningssätt i fönstret som öppnas. Skriv ditt
användarnamn och lösenord vid universitetet i fälten i följande fönster och klicka
sedan på ”Kirjaudu” för att fortsätta.

Grupparbeten är kryddan i wikier. Om du vill skapa en wiki till exempel för ett
grupparbete på kursen eller för en hobbyorganisation lämpar sig en gruppwiki som du
fritt kan namnge bättre för ändamålet. En sådan inrättar du med ett enkelt verktyg för
att skapa ett wikiområde.

När du har inrättat ett wikiområde kan du börja producera innehåll. I det övre vänstra
hörnet hittar du knappen Create (se bilden nedan) som du kan använda för att skapa
sidor och innehåll i ditt wikirum. När du klickar på knappen öppnas ett fönster där du
kan välja antingen en tom sida eller en modell.

Klicka på Edit i högra övre kanten för att redigera sidan. Då öppnas sidan i ett
redigeringsfönster där knapparna är bekanta från ordbehandlingsprogrammen. När
flera personer samtidigt redigerar samma sida ser gruppmedlemmarna i realtid vilka
ändringar de andra gör. Följande exempelbild visar editor-funktionen och knapparna.

https://wiki.helsinki.fi/hy/creator
https://wiki.helsinki.fi/hy/creator
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Du kan justera användarrättigheterna för området eller
rentav för enskilda sidor mycket detaljerat från helt
öppna rättigheter till helt slutet läge. Som skapare av
området kan du bestämma de grundläggande
rättigheterna för utvalda personer inom wikiområdet i
menyn Space Tools > Permissions i nedre högra
kanten.

Det lönar sig att lägga märke till att anvisningen omfattar
enbart de grundläggande funktionerna i wikier. Mera
ingående anvisningar finns i snabbanvisningen för HU-wikier på sidan
https://wiki.helsinki.fi/display/support.

Mer allmän information om wikier finns i tilläggsläsningen för körkortet.

UNIVERSITETETS BLOGGAR

Helsingfors universitet uppehåller också en bloggtjänst, där alla studeranden och
anställda vid universitetet kan skapa sin egen bloggsida. Bloggtjänsten finns på
adressen https://blogs.helsinki.fi. HU:s bloggtjänst, som fungerar på WordPress-
underlag, kräver inte automatiskt ”dagbokspublikationer”. I bloggarna förekommer
många andra slag av kommunikation – framför allt undervisning. Studiematerialet du
läser som bäst är ett ypperligt exempel på det.

Det är lätt att starta en blogg. Det räcker med att du loggar in på adressen

https://wiki.helsinki.fi/display/support
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/kommunikation-over-internet/redskap-for-kommunikation-over-naten/wikin-verktyg-for-kollektiv-innehalls-framstallning/
https://blogs.helsinki.fi/
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VIDEOINSPELNINGAR OCH STREAMING

Helsingfors universitet erbjuder dig en mängd olika videoinspelningar av
föreläsningar och seminarier. Numera erbjuds i samband med många studieperioder
även föreläsningsinspelningar eller möjlighet att följa med föreläsningarna på distans
via webben.

På den här sidan berättar vi om

Videoinspelningar och streaming
UniTube-uppspelning
Adobe Connect

De studerandes egna videoproduktion
UniTube-nedladdningssajt

UNITUBE-UPPSPELNING

Unitube är en för studerande och personal vid universitet utvecklad kanal för att se
och dela videoinspelningar. Du hittar Unitube på universitetets öppna webbplats på
www.helsinki.fi/fi/unitube och på fliken aktuellt i Flamma. På Unitube kan du följa med
föreläsningar och inspelningar som sänds direkt från föreläsningssalar och
inspelningar av föreläsningar, undervisnings- och instruktionsinspelningar och andra
inspelningar som lagts ut på nätet.
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På Unitube publiceras videoinspelningarna som serier så du hittar vanligtvis den du
vill se genom att sortera inspelningarna enligt serie eller fakultet. Observera också att
Unitubes videoinspelningar kan vara begränsade för vissa, till exempel deltagarna på
en Moodle-kurs, så att alla inte har rätt att se alla videoinspelningar.

ADOBE CONNECT

Adobe Connect -systemet för webbmöten (bättre känt som AC) möjliggör
webbmötesrum med över hundra deltagare och webbseminar med 1500 deltagare.
IT-centret för vetenskap CSC administrerar det för högskolorna gemensamma Adobe
Connect-systemet som HU använder men som studerande emellertid inte själva kan
inrätta mötesrum i.

Eftersom det fortfarande finns en begränsad mängd Unitube-föreläsningssalar har en
del av de föreläsningssändningar och/eller inspelningar som erbjuds förverkligats
med hjälp av Adobe Connect. Med AC-mötesrummets adress (och möjligen med
rummets kod) kan du följa med undervisningen via webbläsaren eller mobilt med den
avgiftsfria appen Connect Mobile. Inspelningar som gjorts direkt i systemet Adobe
Connect förutsätter emellertid tillägget Adobe Flash Player om läraren inte ännu har
lagt ut föreläsningen på Unitube. Därför är det inte möjligt att se AC-inspelningar i de
flesta mobilappar, utan du behöver fortfarande en vanlig dator för ändamålet.

Adobe Connect har en egen användarstödsida som ger anvisningar och praktiska
tips för hur du kan delta i möten.

https://wiki.eduuni.fi/display/funettiimi/Adobe+Connect
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ANDRA UNDERVISNINGSVIDEOR

Det kan också erbjudas andra videoinspelningar under en studieperiod. En del av
lärarna har eventuellt lagt ut videoinspelningar på allmänt kända tjänster för delning
av videoinspelningar som till exempel YouTube eller Vimeo.  Videomaterial kan
också finnas som särskilt nedladdningsbara filer till exempel i formaten avi-, mov- 
eller mp4. Du kan öppna dessa filformat med visningsprogram  även om videorna
även kan fungera direkt i webbläsarfönstret.

Programmet VLC player lämpar sig bra för att öppna video- och ljudfiler på
universitetets datorer.

DE STUDERANDES EGEN VIDEOPRODUKTION

UNITUBE-NEDLADDNINGSSAJT

Alla som studerar eller arbetar vid universitetet har också möjlighet att lägga ut egna
produktioner på UniTubes nedladdningssajt. UniTube-nedladdningssajten finns i
emerita-Flamma under fliken Verktyg. Videoinspelningar, datoranimationer, ljudfiler
skapade med dikteringsapparat och andra mediefiler som producerats med till
exempel pekplatta, mobiltelefon eller videokamera kan sparas på
nedladdningssajten.

På olika håll i universitetet finns det undervisningslokaler och studior där det har
installerats Unitube-lagringsutrustning. I dessa så kallade Unitube-lokaler, som
förutsätter särskilda reserveringar, kan du om du vill spela in och spara
videoinspelningar direkt på Unitube-nedladdningssajten med hjälp av
navigeringsbordet i salen. Närmare anvisningar om både Unitube-nedladdningssajten
och om användningen av utrustningen för att spela in föreläsningar finns på
Helpdesk-sidor.

https://emerita.flamma.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/en/help/10654
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DISTANSANVÄNDNING AV DE INTERNA TJÄNSTERNA I

HU:S NÄTVERK

Flera elektroniska material och tjänster som Helsingfors universitets studerande
använder är begränsade inom universitets nätverk. Så kan det göras med tanke på
datasäkerheten eller för att tjänsterna är avgiftsbelagda för universitete och därför
kan de inte erbjudas andra än de som studerar eller arbetar vid universitetet.
Beroende på tjänst kan detta vara för datasäkerhetens skull, eller för att tjänsterna är
avgiftsbelagda och kan därför inte disponibla för andra än studenter och personal. Av
andra tjänster förutsätter till exempel hemkatalogens distansanvändning förbindelse
med universitetets nätverk.

När du arbetar hemifrån eller till exempel utomlands under utbytesåret är du
vanligtvis utanför universitetets nätverk. Då kommer du inte åt tjänster begränsade
inom universitetets nätverk utan distansförbindelse till universitetets nätverk.

Helsingfors universitet använder två olika sätt för anslutning till universitetets nätverk:

VPN-anslutningsprogrammet Pulse Secure
VPN-portalen som webbläsare

Tjänsterna avviker en aning från varandra. Tumregeln är att det lönar sig att installera
VPN-anslutningsprogrammet i enheter som du använder mycket. I enheter som du
använder mera sporadiskt är det bättre att installera en webbaserad VPN-portal.
Bekanta dig med tjänsternas egenskaper längre ner på den här sidan, så att du kan
välja den distansförbindelse till universitetets nätverk som passar dig bäst!
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PULSE SECURE

Pulse Secure är ett enkelt program för VPN-anslutning som utvecklats av Juniper
Networks och som skapar en skyddad VPN-anslutning till universitetets nätverk. I en
VPN-anslutning går nättrafiken från din hemdator tryggt via en krypterad ”tunnel” till
universitetets servrar. Din dator får också en IP-adress i universitetets nätverksrymd,
vilket betyder att den är i praktiken en del av universitetets nätverk så länge
kontakten är öppen. Tack vare det kommer du med VPN-förbindelsen åt precis alla
tjänster som är begränsade inom universitetets nätverk, så som bibliotekets
databaser och din egen hemkatalog. Det rekommenderas även att du använder VPN-
förbindelse inom öppna nätverk för att säkra dataöverföringen.

Pulse Secure finns för alla de vanligaste operativsystemen och mobilenheterna.
Därför kan du ansluta till universitetets biblioteksdatabaser och ordböcker enkelt
både med telefonen och med surfplattan då du använder Pulse Secure.

Du kan ladda ner Pulse Secures installationsprogram i HU:s programdistribution.
Instruktioner och länkar till hur du installerar och använder Pulse Secure finns på
HU:s Helpdesk-sidor.

Här följer en sammanfattning över programmets goda och dåliga sidor:

+ Lätt att använda efter installation

+ Förbindelsen är skyddad ända till universitetet, vilket innebär att missdådare till
exempel i öppna nätverk inte kan avlyssna din trafik

+ Mobilanvändning

– Installationen kräver att du läser instruktionerna, men med dem når du lätt målet

VPN-portalen

VPN-portalen är en enkel tjänst som används med webbläsaren och med vilken du
med en inloggning kommer åt flera tjänster som är begränsade inom Helsingfors
universitets nätverk, så som din Z-hemkatalog, bibliotekets databaser och MOT-
ordböckerna. Den är alltså en lättare version av Pusle Secure som presenterades
innan. Instruktioner och mera informations om VPN-portalen finns på IT-centrets
webbplats Helpdesk.

http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/6016
http://www.vpn.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5195
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Alla VPN-portalens egenskaper i ett nötskal:

+ Lätt att ta i bruk: logga in på adressen www.vpn.helsinki.fi
och utnyttja tjänsten

+ Du kommer till de viktigaste bibliotekstjänsterna med
samma inloggning

+ VPN-portalen är det enklaste sättet att komma åt din
hemkatalog hemifrån …

– … Men det är svårare att hantera en del filer via den
jämfört med att du lägger till hemkatalogen på ditt skrivbord

 

http://www.vpn.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/5032
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SPARA ARBETEN

HEMKATALOG OCH DISTANSANVÄNDNING

Din personliga hemkatalog (Z-stationen) på universitetets datorer är det
behändigaste och säkraste stället att spara sina aktuella arbetsfiler på. Filer som
placerats i hemkatalogen sparas på universitetets nätdisk och du har tillgång till dem
från alla universitetets egna datorer som du loggar in på med ditt användarnamn.
Dessutom säkerhetskopieras dina filer automatiskt en gång per dygn.

Hemkatalogens lagringskvot är 50 gigabyte. På grund av det begränsade utrymmet
ryms det inte särskilt stora filer som videoinspelningar eller fotografisamlingar i din
hemkatalog. Det lönar sig att spara stora filmängder i molnet.

Om du vill kan du använda din hemkatalog vid universitetet( Z-stationen) även
utanför universitetet, till exempel från din hemdator. Det här kan du göra på två olika
sätt:

1. Ta kontakt via en enkel VPN-portal som används via webbläsaren eller
2. Definiera din nätdisk att användas från din hemdator så att du kan redigera

och spara filerna på den lika behändigt som filer på datorns egen hårdskiva,
förutsatt att du har VPN-anslutning eller är i eduroam-nätet.

VPN-PORTALEN

VPN-portalen är det överlägset enklaste sättet att få tillgång till din hemkatalog när du
befinner dig utanför universitetet. Logga in dig i VPN-portalen på adressen
www.vpn.helsinki.fi och välj vilken nätdisk du vill använda i listan (se exempelbild här
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nedan).

Därefter öppnas ett fönster i vilket du kan kryssa för de filer på din nätdisk som du vill
ta fram (Download)eller flytta nya filer till nätdisken (Upload). Klicka på livbojsikonen
(texten Help) för att öppna en mera detaljerad anvisning i din webbläsare.

LÄGG TILL NÄTDISKEN PÅ DIN EGEN DATOR

Det är lite krångligt att lägga till nätdisken på ditt eget skrivbord. Men samtidigt är det
ett mer praktiskt sätt att distansanvända nätdisken än via VPN-portalen – särskilt om
du vill spara filer du redigerat på din egen dator direkt på nätdisken eller om du ofta
måste flytta olika filer mellan hemdatorn och universitetets nätdisk.

I praktiken går det till så att du ansluter till universitetets nät från din hemdator (du
behöver en VPN-anslutning med hjälp av ett kundprogram) och därefter begär att
operativsystemet ansluter din Z-station till en del av diskutbudet  Därefter visas Z-
stationens snabbikon i fönstret  My Computer (Datorn) och du kan öppna och spara
filerna på samma sätt som med till exempel en USB-minnessticka som ansluts till
datorn (se exempelbilden här nedan).
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I IT-centrets anvisning på webbplatsen Helpdesk redogörs närmare för
hur du ska gå till väga om du vill använda din hemkatalog på det här
sättet utanför universitetet.

SPARA PÅ ONEDRIVE

Du kan också spara material i anslutning till studierna, till exempel skriftliga uppgifter
och presentationer i molnlagringstjänsten OneDrive som HU erbjuder dig
(moln=nätdiskutrymme på en server som vanligen administreras av en kommersiell
aktör) och där du har 1 terabyte (1 000 Gb) lagringsutrymme. Det här är betydligt
mera än utrymmet på din Z-station som standardmässigt uppgår till 50 gigabyte.
Därför är molnet ett bra ställe att spara alla de arbeten och allt material som inte får
plats i din hemkatalog.

Det går emellertid lite långsammare att söka och spara särskilt stora datamängder i
molnet än på universitetets nätdisk. På din hemdator kan du använda
skrivbordsappen OneDrive for Business som följer med Office-paketet för att
lägga till en mapp på din dator som synkroniseras med lagringsutrymmet i molnet.
Genom att ta i bruk synkroniseringen kan du arbeta direkt med filerna på din dator så
att ändringarna samtidigt sparas automatiskt i molnet.

Med hjälp av mobilappen OneDrive får du lättare tillgång till filerna på

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3080
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olika enheter än till filerna som du sparar i din hemkatalogen. En
skillnaden mellan hemkatalogen och OneDrive ligger i att mappar och filer
i molnet också kan delas med andra.
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TENTAMEN PÅ NÄTET

Universitets erbjuder många slags alternativa sätt att tentera som mer eller mindre är
beroende av tid och plats.

EXAMINARIUM – ELEKTRONISK TENTAMENSTJÄNST

Möjligheten att avlägga tentamen i Examinarium ger flexibilitet. Du avlägger din
tentamen i ett särskilt kameraövervakat tentamensrum som du reserverar tid till på
nätet. Vid varje arbetsställe finns en dator som du använder när du avlägger
tentamen. Det finns tentamensrum på tre campus för tillfället: Centrum, Vik och
Gumtäkt.
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Du kan endast avlägga tentamen i Examinarium om den lärare som ansvarar för
kursen godkänner det. Tentamen förutsätter också att du i WebOOdi har anmält dig
till tentamen för studieperioden.

Här följer närmare anvisningar för studerande  som anmäler sig till tentamen.
Tentamenstjänsten finns på adressen https://examinarium.helsinki.fi/.

MOODLE-TENTAMEN

Moodle-plattformen som används om kursmiljö innehåller mångsidiga
bedömningsverktyg och slutförhöret för många studieperioder görs med hjälp av
tentamensaktivitet i Moodle. Det finns grovt sett tre slag av Moodle-tentamina:

Föruppgifter/Mellantest är olika självbedömningstester som kan utgöra en
delprestation eller som ger tilläggspoäng för sluttentamen. Dessa bedöms och
poängsätts vanligen automatiskt så du behöver inte vänta på lärarens
bedömning utan får genast reda på resultatet. Hit hör till exempel
startnivåtesten för Studenternas digitala kompetens.
Saltentamen i Moodle är en övervakad tentamen som avläggs vid en bestämd
tidpunkt och på en bestämd plats. Vanligtvis får du avlägga tentamen i Moodle
på din egen dator.
Tillämpad webbtentamen: en tentamen som du kan avlägga i Moodle var du
vill vid en bestämd tidpunkt. Vanligtvis ska tentamens avläggas inom en viss tid.
De här tentamina innehåller vanligtvis frågor som förutsätter att du behärskar
materialet väl och vanligtvis är det också tillåtet att använda allt material i
tentamina. Provet i samband med Studenternas digitala kompetens är ett
sådant prov.

https://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/ovrigt/
https://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/
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Om du avlägger tentamen i Moodle på din egen dator ska du säkerställer att datorn
duger för tentamen: att den innehåller de program som behövs, att enbärbar dators
batteri är fullt laddat, i fall det inte finns strömuttag och att nätförbindelsens är så
pålitligt som möjligt särskilt när du arbetar trådlöst.
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ÖVNINGAR I AVSNITT 2.5

ÖVNING 1 – Studera med hjälp av nätstudiemiljöer

1. Bekanta dig med kursutbudet i inlärningsmiljön Moodle vid Helsingfors
universitet genom att gå till adressen http://moodle.helsinki.fi, skriv in dig med
ditt användarnamn, och klicka på namnet på din egen fakultet i
kurskategorifönstret mittpå huvudsidan.  Bekanta dig med kursutbudet vid din
fakultet i fönstret som öppnas. Skriv sedan ut dig ur tjänsten.

2. Logga in till universitetets Moodle-omgivning och klicka på ditt eget namn uppe
till höger för att se din användarinformation. Kontrollera att informationen
stämmer.

ÖVNING 2 – Strömmande uppspelning samt video- och ljudinspelningar

1. Logga in på Flamma och sök fram Unitube-tjänsten. Kan du se videon på den
enhet du använder?

ÖVNING 3 – Distanstillgång till hemkataloger

1. Lär dig använda din hemkatalog. Om din hemkatalog innehåller filer som du har
lagrat kan du kopiera filerna till din hemdator.

2. Spara den bifogade exempelfilen i din hemkatalog vid HU. Öppna den sedan på
en annan enhet, till exempel på din telefon, dator eller till exempel en dator i
HU:s lokaler. Använd VPN-portalen under övningen!

ÖVNING 4 – Distanstillgång till tjänster för internt bruk i HU:s nätverk 

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)

http://moodle.helsinki.fi/
http://moodle.helsinki.fi/
http://flamma.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/example.jpg


Övningar i avsnitt 2.5 | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/2-it-miljon-vid-hu/2-5-studera-over-webben/ovningar-i-avsnitt-2-5/[17.10.2019 18.02.21]

Edellinen Seuraava
PAGES

1 Introduktion

2 IT-miljön vid HU

Fundera på skillnaden mellan en verifierande mellanserver och en VPN-uppkoppling.

1. Vilken metod är bättre då man dagligen vill besöka både universitetets interna
webbsidor och utomstående webbsidor?

2. Vilken metod fungerar så att också andra program än webbläsaren fungerar
“inom universitetets nätverk”?

Installera VPN-programmet på din hemdator (om du har en):

1. Installera VPN-mjukvaran på din dator.
2. Testa att VPN-uppkopplingen fungerar genom att använda MOT-ordboken på

adressen http://mot.kielikone.fi/mot/helyo/netmot.exe. Det är sannolikt att din
hemdator inte tillåter användning av ordboken om du inte har kopplat upp med
VPN till universitetets nätverk.

ÖVNING 5 – Wikin och bloggar

1. Logga in till universitetets wikitjänst på adressen http://wiki.helsinki.fi. Om du
ännu inte har skapat ett personligt wikirum, gör det nu. Prova hur det är att
lägga in nya sidor och ny text i ditt eget wikirum.

2. Skriv in dig till universitetets bloggtjänst på adressen https://blogs.helsinki.fi och
sök efter bloggar som intresserar dig med hjälp av nyckelord.

FACIT

ÖVNING 4 – Distanstillgång till tjänster för internt bruk i HU:s nätverk

A. VPN. Observera att det är mycket händigare att använda VPN än en
verifierande mellanserver eftersom du kan koppla upp till universitetets
nätverk med VPN-programmet utan att skriva in dig till det varje gång du
vill använda webbläsaren.

1. VPN.

 

http://mot.kielikone.fi/mot/helyo/netmot.exe
http://wiki.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/
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3.1 PLANERA INFORMATIONSSÖKNING

Det här kapitlet beskriver de faser som ingår i en informationssökning och hurdana
källor som kan innehålla den information du behöver. Du får också tips om att
planera informationshantering.
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INFORMATIONSSÖKNINGENS OLIKA FASER

Man kan beskriva informationssökning som en process (se följande bild) där man kan
skilja åt olika arbetsfaser. Under processens gång funderar man över
problemställningen och definierar den mera exakt, och använder många olika
informationskällor, metoder för informationssökning samt bibliotekstjänster. Trots att
bilden visar informationssökningen som en serie på varandra följande faser, går de
ofta hand i hand och upprepas flera gånger för ett och samma problem.

Följande lista visar mera detaljer om varje fas i processen:

Inlärningsuppgift / problem: informationsbehovet uppstår då du behöver
information för att genomföra en inlärningsuppgift eller lösa ett problem
Planering av informationssökningen: definiera informationsbehovet, välj
informationskällor, sökningsmetoder och söktermer
Förverklikande av informationssökningen: följ planen för
informationssökningen (metoder för informationssökning)
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Utvärdering av sökresultatetet: utvärdera resultatet av informationssökningen
(antalet referenser och lämplighet). Du kan vid behov ändra informationskällor,
sökningsmetoder eller söktermer.
Lokalisering av publikatoner: ta reda på var publikationerna (t.ex. en artikel)
finns
Utvärdering och användning av informationen: utvärdera den hittade
informationen (källkritik och forskningsetik) och använd den för att främja
inlärningsuppgiften eller problemlösningen

Ragnar kände ett behov av information tre timmar före övningsarbetet i
kursen Inlärningens utmaningar ska lämnas in. Han ansåg sig tvungen att
söka information och valde som informationssökningskanal databasen
Academic Search Complete. Utifrån tidigare erfarenhet blev söksträngen
learning and sleep* med fokus på rubriken. Sökresultatet innehöll för
mycket hänvisningar, så Ragnar avgränsade publiceringstiden till de
senaste åren. Genom att utnyttja det han lärt sig på snabbläsningskursen
fokuserade Ragnar på några artiklar som gällde ämnet. Som en erfaren
självhjälpsförfattare blev arbetet hastigt och stilfullt färdigt för att lämnas in
i tid. Behovet av information och tvånget som det orsakar avtog helt.
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DEFINIERA INFORMATIONSBEHOVET

Informationssökningen utgår från informationsbehovet, d.v.s. inlärningsuppgiften
eller  problemet som du måste finna en lösning till. Det är inte alltid så otvetydigt att
definiera informationsbehovet, eftersom ämnesområdet kan vara svårt att definiera
eller strukturera till en entydig fråga, och eftersom informationssökningssystemen
samt publikationsformaten för information varierar mycket. Därför måste också du
som informationssökare klara av en del ovisshet och prova på olika metoder för
informationssökning.

En central del av planeringen av informationssökningen är att fundera på kvaliteten
och kvantiteten på informationen som behövs i relation till befintliga
informationskällor. Då du planerar din informationssökning kan du fundera på bl.a.
följande frågor:

om vilket ämne behöver du information?
till vad behöver du informationen?
vad ingår i ämnet, vad ingår inte?
vad är centralt för ämnet?
från vilken ståndpunkt närmar du dig ämnet?
vad vet du om ämnet från förut?
behöver du allmän eller vetenskaplig information?
hur gammal information behöver du?
på vilket språk behöver du information?

Dina svar kommer att definiera ditt informationsbehov och styra dig mot att välja
korrekt metod för att lösa ditt informationssökningsproblem.
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3.3 Att söka efter material i biblioteket och på webb

Helsingfors Universitets bibliotekstjänster

Materialsökning

Hur hittar du kursböcker?

E-böcker

E-resurserna: fjärranslutning och användarvillkor

Öppna resurser på webben

På följande sidor kommer vi att se på hurdana  metoder, kanaler och källor för
informationssökning som bäst lämpar sig för olika situationer.
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KANALER FÖR INFORMATIONSSÖKNING

Ditt informationsbehov avgör varifrån du helst ska söka efter information. Följande
diagram visar olika informationsbehov och de informationssökningskanaler som
oftast lämpar sig bäst för att hitta lämpliga informationskällor.

 

Vad söker du  => Var hittar du

En viss bok  => Sök i  Helsingfors universitetsbibliotekets
samlingar

Helka databas (både tryckta och e-
böcker)
BookNavigator (bara e-böcker)

Andra biblioteks kataloger: Finna.fi

En viss tidskriftsartikel  => Om du vet i vilken tidskrift artikeln är
publicerad kan du gå till Helka
databasen och göra en sökning på
tidskriftens namn.
Du kan också söka artiklar i Helka
artikelsökning eller i Google Scholar.
Oftast fungerar vidarelänkning till
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https://helka.finna.fi/?lng=sv
https://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator/
https://www.finna.fi/?lng=sv
https://helka.finna.fi/?lng=sv
https://helka.finna.fi/Primo/Home
https://helka.finna.fi/Primo/Home
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://scholar.google.fi/
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bibliotekets e-artiklar.
En del av artiklar kan kommas åt endast
via sökning i bibliotekets databaser. Du
kan använda ResearchGuides för att
hitta lämpliga databaser för din
frågeställning.

E-tidskrifter enligt ämnesområd => Sök i Helsingfors universitetsbibliotekets
samlingar

Med hjälp av BrowZine kan du bläddra
e-tidskrifter enligt ämnesområde och
samla tidskrifter och artiklar inom ditt
vetenskapsområde i din egen
elektroniska bokhylla.

Du behöver snabbt ny
information om något ämne,
men behöver inte kartlägga allt
som publicerats om ämnet

 => I Helka artikelsökning eller på webben t.ex.
Google Scholar

En övergripande kartläggning
av allt som skrivits om ämnet

 => Gör en omfattande sökning i de
vetenskapliga databaserna för ditt eget
område (t.ex. Scopus)
Sök vitt och brett – t.ex. efter artiklar,
forskningsrapporter, vetenskapliga
böcker och avhandlingar i olika
databaser.

 

http://libraryguides.helsinki.fi/
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://browzine.com/libraries/1554/subjects
https://helka.finna.fi/Primo/Home
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://scholar.google.fi/
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://www.scopus.com/
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INFORMATIONSKÄLLOR

På den här sidan går vi igenom vilken typ av informationskällor som vanligen
används i vetenskaplig forskning.

Informationskällorna (information sources) är tryckta, elektroniska eller t.ex.
muntliga presentationer av information på vilka personer som bedriver forskning eller
annan vetenskaplig representation baserar sin information. Informationskällorna
används också t.ex. för att skapa en överblick av ett ämnesområde, söka efter
bakgrundsfakta, och bekanta sig med grundbegreppen inom ett ämnesområde.

Primära och sekundära informationskällor

Informationskällorna kan delas i två huvudklasser på basen av graden av ursprung:
primära och sekundära källor.

De primära informationskällorna (primary sources) innehåller ny information som
har representerats för första gången eller fullkomligt.
De primära informationskällorna är t.ex.:

Doktorsavhandlingar och forskningsrapporter är exempel på primära
informationskällor som används ofta.
Artiklar där ny forskning rapporteras för första gången är också primära källor.
De publiceras i tidskrifter som koncentrerar sig på ett visst forskningsområde.
Experter på området granskar och godkänner ofta artiklarna innan de
publiceras (peer review). Till exempel naturvetenskaper och medicinsk
forskning består oftast av tidskriftsartiklar.
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Vetenskapliga tidskrifter innehåller också översiktsartiklar som presenterar och
kommenterar tidigare forskning samt andra diskussionsinlägg. Sådana artiklar
fyller inte alltid kriterierna för primära vetenskapliga informationskällor.
Inom vissa forskningsområden, t.ex. humanistiska och teologiska vetenskaper,
är de primära källorna ofta böcker.
Inom vissa humanistiska och samhällsvetenskapliga grenar kan man tala om
primära källor eller originalkällor då man avser dokument som man studerar
(t.ex. brev, dagböcker, veckotidningar, tecknade serier). De kallas också ofta
källmaterial för att skilja dem åt från primära forskningspublikationer som
presenterar forskning om dem.

De sekundära informationskällorna (secondary sources) sammanfattar och
strukturerar informationen i primära källor samt gör det lättare att hitta den.
Bland de mest använda sekundära källorna finns:

litteraturreferenser
sammandrag
uppslagsverk (t.ex. handböcker, ordböcker och encyklopedier)
läroböcker.

Uppslagsverken kan göra det lättare att hitta sakuppgifter om något ämnesområde
eftersom den centrala kunskapen i ämnet finns ordnad enligt söktermer i dem.
Uppslagsverken ger ett direkt svar till en fråga om en sakuppgift. Med hjälp av
uppslagsverken kan man också skapa sig en allmän uppfattning om ett
ämnesområde eller lära sig terminologin som används inom det.

Vetenskapstermbanken i Finland innehåller terminologi från de
vetenskapsgrenar som utövas i Finland. Termbanken har tagits fram i
samarbete med experter i det vetenskapliga samfundet.

I vissa fall kan även annat material som leder till andra informationskällor användas
inom forskningsprocesserna. Det gäller att tillämpa källkritik på allt material, särskilt
om materialet har lagts ut på webbplatser som inte har en redaktion som består av
experter. Wikipedia är en socialt producerad webbplats, dit vem som helst kan skriva
artiklar. Wikipedia är inte avsedd som primär källa för vetenskaplig forskning.

Undersökningens kontext definierar de källor genom vilka det lönar sig att närma sig
undersökningsobjektet.

Databaser

Information samlas, arrangeras och lagras i olika databaser (databases). Det är lätt
att söka efter information i en databas, eftersom informationen har ordnats i distinkta
fält och man kan rikta sökningen till de enskilda fälten. Du kan använda

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu/sv
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ResearchGuides för att hitta lämpliga databaser för ditt ämne.

Ur informationssökningsperspektiv uppdelas databaserna ofta i fulltext-, fakta- och
referensdatabaser.

Fulltextdatabaser innehåller hela texten ur publikationer, t.ex. en bok- eller
tidskriftsartikel, en forskningsrapport, en avhandling, ett uppslagsverk eller en bok.
Fördelen med fulltextdatabaser är att man genast får tillgång till publikationen man
hittat.

Faktadatabaser innehåller sakuppgifter i form av tal, bilder, text o.s.v. och ger direkta
svar på frågor om sakuppgifterna. Några exempel på faktadatabaser är
statistikdatabaser och olika register.

Referensdatabaser innehåller referensdata över publikationer, och ofta också ett
sammandrag eller abstrakt av publikationen.  Referensdata innehåller bibliografisk
information och termer som beskriver kärnan av innehållet, t.ex. specialord och
klassificeringskoder. På basen av referensdata kan man söka fram önskade
publikationer.

Många databaser är både fulltext- och referensdatabaser – några  publikationer kan
läsas i fulltext medan andra publikationer har endast bibliografisk information och
abstrakt.

Följande bild visar ett utdrag ur en referensdatabas (Medline-databasen).

http://libraryguides.helsinki.fi/
http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/vetenskapsgren/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/4-informationssokning/4-4-utnyttja-och-bedom-sokresultaten/referenspraxis/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/4-informationssokning/4-4-utnyttja-och-bedom-sokresultaten/referenspraxis/
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PLANERA INFORMATIONSHANTERING

Förutom att planera informationsinsamling är det bra att fundera över planeringen av
informationshantering, till exempel lagring av den information man hittat samt
organisering och namngivning av filer.

I informationshanteringen ingår t.ex.

hur du namnger dina filer och olika versioner av dina arbeten
hur många säkerhetskopior du har och var du har sparat dem
var du bearbetar och sparar dina skriftliga arbeten som du gör i samarbete med
andra
hur du samlar in referenser till artiklar och böcker och var du sparar dem
(referenshantering)

Till hantering av anteckningar kan du använda bl.a. OneNote och OneDrive, som
ingår i Microsoft Office ProPlus -paketet.

Biblioteket erbjuder RefWorks-programmet för referenshantering.

Du kan hitta djupgående information om datahantering i Research Data
Management Guide

För att undvika onödiga ansträngningar och misstag ska du noga planera
din informationssökning på förhand och skriva upp både sökplanen och
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de olika faserna i sökprocessen. Detta gäller särskilt om det är fråga om
en mycket omfattande informationssökning. Det är lätt att återvända till en
dokumenterad plan och dokumenterade händelser efteråt.
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ÖVNINGAR I AVSNITT 3.1

Övning 1 – Definiera informationsbehovet

1. Vilka informationssökningskanaler borde du använda för att ta reda på:
a) var du kan hitta boken “Etnologiska metoder”?
b) vad måltidsersättningen per måltid är för högskolestuderande?
c) vilken forskning har gjorts förut på ämnet “kemilumenescen”?

Övning 2 – Typer av informationskällor

1. Fundera på i vilka primära informationskällor den nyaste
forskningsinformationen snabbast kan hittas.

FACIT

Övning 1 – Definiera informationsbehovet

1. a) Till exempel Helka
b) Söktjänster på Internet, t.ex. Google
c) Ämnesområdets vetenskapliga databaser

Övning 2 – Typer av informationskällor

Ny forskningsdata publiceras snabbt i t.ex. följande informationskällor:
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Kongresspublikationer med framförandena från någon viss konferens.
Publikationerna utkommer vanligen några månader efter konferensen. Till
exempel:

Inversini, A., & Schegg, R. (Eds.). (2016). Information and communication
technologies in tourism 2016: Proceedings of the International Conference in Bilbao,
Spain, February 2-5, 2016. Cham: Springer.

Forskningsrapporter som forskningsprojekten ibland publicerar redan medan
projektet ännu pågår. Rapporterna publiceras ofta i en rapportserie som
institutionen eller samfundet där forskningen utförs publicerar. Till exempel:

Bogestam, N. (2016). Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar : en nationell
kartläggning. (BRÅ-rapport 2016:6). Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Artiklar som rapporterar om forskning i vetenskapliga tidskrifter. Det tar dock
överraskande lång tid att godkänna en artikel, granska den enligt peer review -
praxis, och göra rättelser. En artikel är vanligen redan minst ett år gammal när
den publiceras.
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3.2 INFORMATIONSSÖKNING

Med informationssökning avser man att man söker efter information från olika
informationskällor eller informationssökningssystem, t.ex. en databas eller en
söktjänst på Internet.  I det här kapitlet behandlas förutsättningarna för att
informationssökningen ska lyckas, t.ex. valet av sökord, förverkligandet av
informationssökningar och utvärdering av sökresultaten.
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SÖKORD OCH ÄMNESORDLISTOR

FRÅN BEGREPP TILL SÖKORD

Vare sig du ska skriva en essä eller någon annan uppsats börjar vanligen den
vetenskapliga informationssökningen med en definiering av forskningsämnet. Därför
är det viktigt att fundera på terminologin och förhållandena mellan termerna noggrant.
Du kan t.ex. rita ett diagram över ämnesord och nyckelord som du kommer att tänka
på (begreppschema).

Ragnar ska skriva en essä om ämnet ”Hälsoeffekterna av choklad”. Han
ber sin vän Alisa om hjälp, hon är känd som en skicklig debattör och en
storätare av choklad. Efter att ha läst några artiklar som de hittat på
Google Scholar sammanfattar de de viktigaste begreppen om ämnet i ett
diagram som täcker kriterierna för essän. Under arbetet använder de två
plattor av chokladen som Alisa rekommenderar.
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.

När du har hittat begreppen som bäst beskriver ditt forskningsämne kan du använda
dem som sökord. Förutom orden som du kommer på själv lönar det sig att titta i
ordböcker och encyklopedier, olika artiklar samt läroböcker. Man kan också använda
personnamn eller geografiska namn som sökord.

När du vet vad det är du vill hitta ska du försöka ange det så tydligt som möjligt åt det
sökprogram du använder. I databassökningar är standardvärdet ofta ordsökning
(fritext) där man kan använda vilka naturliga ord som helst som sökord. Resultatet av
en ordsökning kan vara mycket stort, eftersom sökprogrammet söker efter termen i
alla fält i referensposterna.

ÄMNESORD OCH ÄMNESORDLISTOR

Ämnesord (subject heading, descriptor) är en term som används i databaser och
samlingskataloger för bibliotek för att beskriva det centrala innehållet i
publikationerna.

Ämnesordlistor (tesaurusar), i sin tur, är listor på ämnesord som hjälper dem som
matar in informationen och dem som söker information att använda ett gemensamt
språk: med hjälp av ämnesordlistor är det lättare att hitta önskad information. En och
samma ämnesordlista kan användas i en eller flera databaser. Du kan utnyttja både
allmänna och specialordlistor:

Finto – en finländsk tesaurus- och ontologiservice

Ämnesordlistorna beskriver ofta också relationerna mellan ämnesorden. Man kan

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2016/06/4.2.-Raimo-laatikon-miellekarttaSve.png
http://finto.fi/sv/


Sökord och ämnesordlistor | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/3-informationssokning/3-2-informationssokning/sokord-och-amnesordlistor-2/[17.10.2019 18.03.40]

utnyttja denna egenskap hos ämnesordlistorna redan då man planerar en
informationssökning. I ordlistans hierarki hittar du både ämnesordet och bredare
(överordnat), snävare (underordnade) och relaterade termer. I ämnesordlistor står
det också ofta vilken term som rekommenderas (se “Ersatta termer” på följande bild).
Nedtill finns ett exempel på ämnesordet “katt” och “upphovsrätt” och dess relaterade
termer i Allärs.

http://finto.fi/allars/sv/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2016/06/4.2-asiasanastoYSO-kissa-swe.jpg
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Ordsökning ger inte lika exakta resultat som ämnesordsökning, vilka endast riktar sig
till ämnesordfältet. Innan du startar sökningen, är det bäst att kontrollera att sökordet
du valt används som ämnesord i databasen.

Med ämnesordsökningen kan du få ett ganska exakt sökresultat. En annan fördel är
att källor på olika språk tas med i resultatet utan skild sökning. Fördelarna med
ämnesord är mest tydliga då man söker i utländska databaser, där det finns mycket
varierande termer. Observera dock att en enkel ämnesordsökning också kan
begränsa resultaten onödigt mycket.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2016/06/4.2-asiasanastoYSO-tekijänoikeus-swe.jpg
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TEKNIKER FÖR INFORMATIONSSÖKNING

Då man söker efter information förenar man sökord till söksträngar. För att behärska
metoderna för informationssökning måste du känna till:

söksträngar och de booleska operatorerna
trunkering av sökord
sökning enligt uttryck (fras)
begränsning av sökområdet

SÖKSTRÄNGAR OCH DE BOOLESKA OPERATORERNA

Du kan kombinera dina sökord till en söksträng om det inte går att beskriva
sökobjektet med ett ord. Man kombinerar orden med s.k. booleska operatorer AND,
OR och NOT.

OPERATORN AND

Operatorn AND används när man endast vill ha resultat som innehåller alla sökord.
På det sättet begränsar operatorn sökresultatet.

Exempel: Du behöver publikationer som behandlar hälsoeffekterna av choklad.
Söksträngen ”choklad AND hälsa” ger som resultat alla de publikationer som
innehåller orden ”choklad” och ”hälsa”. Detta kan framställas som en bild:
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cirkeln markerad “choklad” (gul och grön) innehåller de publikationer där ordet
“choklad” förekommer
cirkeln markerad “hälsa” (blå och grön) innehåller de publikationer där ordet
“hälsa” förekommer
Sökresultatet visar området som markerats AND (det gröna snittet mellan den
gula och den blåa cirkeln).

OPERATORN OR

Operatorn OR används då man vill att ett av sökorden förekommer i sökresultatet.
Operatorn utvidgar sökningen.

Exempel: Du behöver mer information om hälsoeffekterna av choklad och
söksträngen i exemplet ovan gav för få publikationer. Det kan alltså vara bra att söka
publikationer även på andra språk. Sådana hittar du med sökningen ”choklad OR
chocolate”. Sökresultatet visar alla publikationer som innehåller antingen ordet
”choklad” eller ordet ”chocolate” – bland dem finns naturligtvis också sådana
publikationer som innehåller båda orden. Samma i bild:

cirkeln markerad choklad innehåller de publikationer där ordet “choklad”
förekommer.
cirkeln markerad chocolate innehåller de publikationer där ordet “chocolate”
förekommer.
sökresultatet visar områdena som markerats choklad, OR och chocolate.

OPERATORN NOT

Operatorn NOT används då man vill att något visst ord inte förekommer i resultatet.
Man måste vara försiktig då man använder den här operatorn eftersom man samtidigt
lätt kan utesluta en mängd användbart material.

Exempel: Du behöver fortfarande information om hälsoeffekterna av choklad, men du
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har redan hittat tillräckligt med artiklar om viktökning. Söksträngen ”hälsa NOT
viktökning” ger som resultat alla de publikationer som innehåller ordet ”hälsa” men
inte ordet ”viktökning”. Samma i bild:

området märkt hälsa (den gröna cirkeln och den blåa delen som skurits bort
från den) innehåller de publikationer där ordet “hälsa” förekommer
cirkeln märkt midsommar (blå) innehåller de publikationer där ordet “viktökning”
förekommer
Sökresultatet visar den del av cirkeln (grön) som markerats med hälsa

BRUK AV OPERATORERNA

Man kan använda operatorer i olika typer av databaser: bibliotekens
samlingsdatabaser, olika referens- och fulltextdatabaser samt sökprogram på
Internet. Med olika sökprogram kan det hända att operatorerna har andra
benämningar än här: logiska operatorer, boolesk logik eller sökkommandon.
Operatorerna kan också benämnas på olika sätt: som ord på naturligt språk (t.ex.
OCH, AND) eller med olika tecken (t.ex. +, &).

Man ska använda parenteser () i söksträngarna för att göra sökvillkoren tydligare,
t.ex. om man använder flera olika operatorer i sökningen. Sökprogrammet söker först
efter söksträngarna inne i parentesen och kombinerar sedan söksträngarna i
parenteserna med varandra.

Exempel: du behöver information om hälsoeffekterna av choklad. Sökningen

(choklad OR chocolate) AND (hälsa OR viktökning)

ger som resultat publikationer där minst ett av orden “choklad” eller “chocolate”, och
därtill minst det ena av orden “hälsa” eller “viktökning” förekommer.

TRUNKERA SÖKORD

Det är bäst att lämna bort åtminstone böjningsändelserna från sökorden: denna
metod kallas att trunkera (kapa av) sökord. Om man inte trunkerar kan en del av
resultaten utebli eftersom de flesta sökprogrammen söker efter sökorden i exakt den
form de har skrivits in. Detta är viktigt bl.a. om man söker på finska (på grund av de

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/4-informationssokning/4-1-planera-informationssokning/informationskallor/
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otaliga böjningsformerna).

Kapningen märks ut med ett trunkeringstecken. Det vanligaste trunkeringstecknet
är * (ibland också ?, # eller $). Man kan ofta också ersätta ett eller flera tecken inne i
sökordet om det finns olika rättstavningsmöjligheter. Eftersom det i olika databaser
används olika trunkerings- och ersättningstecken, ska du kontrollera vilka tecken som
används och deras användning i databasen i fråga: exempelvis i Helka används *-
tecknet för trunkering.

Några allmänna exempel på användning av trunkeringstecken:

markkin* (sökningen riktas bl.a. till de finska orden: markkinat, markkinointi,
markkinoinnin, markkinoinnista)
organi$ation (organisation eller organization)
?skepp (luftskepp, segelskepp, motorskepp o.s.v.)

Fundera alltid noga på var du ska trunkera ett sökord. Det finns en risk för att ordet
blir alltför kort så att sökningen riktas till ord som du inte är intresserad av. Sökordet
emu* t.ex. hittar sökresultat som emu, emulation, emulera, emulsion o.s.v. Observera
också att trunkering inte är möjlig alls med t.ex. sökprogrammet Google!

SÖKNING PÅ BASEN AV UTTRYCK

Om man använder flera sökord i en vanlig ordsökning har det ingen betydelse i vilken
ordning orden skrivs in. T.ex. söksträngen

kalle anka

kan hitta en referens eller sida där en person vid namn Kalle Lindgren berättar om sitt
läckra ankrecept Canneton à l’Orange.

Vid sökning på basen av uttryck, däremot, söker sökprogrammet efter
teckensträngen i sökuttrycket i exakt den ordning du skrev in det. Uttrycken skrivs
vanligen inom citationstecken, så att t.ex.

“vetenskaplig text”
“geckoödlornas förökning”
“Sju bröder”

ger resultat enligt sökuttrycket. Denna typ av sökning är användbar särskilt vid
sökning med fulltextdatabaser och söktjänster på Internet.

Ett exempel på en uttryckssökning i Helka. Om du behöver en bok Positive
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psychology, du kan skriva uttrycken innom citationstecken.

BEGRÄNSA SÖKOMRÅDET

Man kan specificera sökvillkoret också genom att begränsa sökområdet. Då blir
resultaten mera exakta eftersom de publikationer som inte uppfyller
begränsningsvillkoret blir utanför resultatet. Den vanligaste begränsningen rör någon
viss tidsperiod, något språk eller något utgivningsland.

Man kan vanligen begränsa sökningen via sökningsblanketten, där man t.ex. kan
välja vilket av databasens fält som begränsningen ska tillämpas på.
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UTFÖRA SÖKNING

Ofta har databaser en enkel sökruta på startsidan och länkar till full avancerad
sökning. I de avancerade finns det flera sökfält. Ofta finns det möjlighet att söka
antingen i all information som finns i databasen eller specifera sökningen till att gälla
ett visst fält, till exempel titel eller författare. Här är exempel från en internationell
databas Academic Search Comlete (EBSCO).

ENKEL SÖKNING (BASIC SEARCH)

I en enkel sökning kan du söka på antingen ett ord eller flera ord. I enkel sökning kan
du använda trunkering och frassökning. Du kan kombinera dina sökord på olika sätt
genom att skriva AND/OR/NOT mellan dina sökord.

Läs mera om olika söktekniker.

AVANCERAD SÖKNING

Avancerad sökning ger dig tre sökrutor där du kan skriva in och kombinera dina
söktermer.  I avancerad sökning kan du kombinera  sökord med hjälp av booleska
operatorer AND, OR, NOT. I avancerad sökning kan du rikta din sökning till något av
de  fält t. ex författare, abstracts, titel eller ämnesord.
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SÖKHISTORIK

I sökhistoriken (Search History) kan du återgå till tidigare sökningar och revidera
dem. Din sökhistorik ligger kvar under hela tiden som du arbetar i databasen.

Mera information om sökningar kan du hitta i respektive databas hjälptexter.
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UTVÄRDERA SÖKRESULTAT

Ibland ger en informationssökning en enorm mängd resultat, och ibland finner man
inga referenser alls. Dessutom ger sökningen ofta en mängd oväntade resultat som
inte alls motsvarar informationsbehovet. Då är det bäst att se på sin sökningsplan
från ett nytt perspektiv och återgå till dina söktermer och informationskällor.

Utvärdera hur din informationssökning har lyckats genom att fundera på bl.a. följande
frågor:

Är söktermerna för allmänna eller specifika? Du
kan göra din sökning mera detaljerad genom att tänka
om när det gäller söktermerna, eller genom att utnyttja
referenser och källor som du kanske redan hittat. Du
kan få mera övergripande sökresultat om du använder
både fritext- och ordsökning. Du kan söka efter
lämpliga ämnesord i ämnesordfälten i referenser som
du redan hittat, och mera söktermer kan du hitta i källförteckningarna och
litteraturreferenserna i källorna du redan hittat. Där kan du ofta också hitta
övriga användbara källor som behandlar önskat ämne.
Är informationskällan, t.ex. en databas, det rätta valet? När du utvärderar
hur din informationssökning har lyckats kan det vara bra att komma ihåg att det
finns många både elektroniska och tryckta informationskällor, och det räcker
oftast inte med en informationskälla, utan man måste samla information från
flera källor.

Ett gott sökresultat förutsätter oftast flera informationssökningar. För att
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undvika onödigt besvär lönar det sig alltid att skriva upp både din sökplan
och sökningen med dess resultat: det är lätt att återvända till en
dokumenterad sökprocess vid behov.
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ÖVNINGAR I AVSNITT 3.2

Övning 1 – Sökord och ämnesordlistor

1. Sök i Allärs efter ämnesord som du kan använda som sökord vid en
informationssökning om ämnet “Musikalisk jagföreställning”.

Övning 2 – Metoder för informationssökning

1. Skapa en söksträng av termerna du hittade med föregående övning genom att
kombinera dem med booleska operatorer.

2. Gör en sökning i Helka på ämnet Musikalisk jagföreställning med söksträngen
du skapade i föregående övning. Begränsa sökningen till publikationer från år
1997 eller senare.

Övning 3 – Informationssökning på den öppna webben

1. Sök med söktjänsten Google efter webbsidor om intelligens (intelligence) på
svenska och engelska. Begränsa sökningen till sidor som har uppdaterats
under den senaste månaden och där sökorden förekommer i rubriken.

FACIT

Övning 1 – Sökord och ämnesordlistor
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1. Gör så här: öppna Allärs och sök efter ord som börjar på musik, d.v.s. skriv in
musik i sökrutan klicka på ‘Sök’. Trots att sökningen ger många träffar kan du
konstatera att där inte finns någon synonym till ordet musik som skulle vara
relevant i det här sammanhanget. Du bestämmer dig för att använda alla termer
som börjar på musik som sökord i din informationssökning.
Utvidga begreppet jagföreställning till ämnesord genom en sökning på ord som
börjar på jag. I resultatet hittar du flera ord som kan användas som sökord i din
sökning. Under jagföreställning hittar du de parallella termerna identitet och
personlighet. Ord som börjar på själv- passar också som sökord. Genom att
klicka på ämnesordet personlighet finner du änne mera lämpliga ämnesord: :
personlighetsdrag och karaktärsdrag.
Listan av ämnesord som du väljer ur Allärs för din informationssökning kan
alltså se ut såhär:
ämnesord som börjar på musik
ämnesord som börjar på jag
identitet
ämnesord som börjar på själv
ämnesord som börjar på person

Övning 2 – Metoder för informationssökning

1. Genom att trunkera sökord med tecknet * och koppla samman dem med de
booleska operatorerna får du söksträngen musik* AND (jag* OR identitet OR
själv* OR person*)

2. Gå till Helka
Skriv söksträngen: musik* AND (jag* OR identitet OR själv* OR person*)

-> Sök
Begränsa sökningen:
– välj ‘Produktionsår’ och skriv 1997 i första rutan
– klicka på ‘Uppdatera’

Övning 3 – Informationssökning på den öppna webben

1. Öppna ‘Inställningar’ i Google och välj ‘Avancerad sökning‘. Välj ur
rullgardinsmenyn vid ‘senast uppdaterad:’ värdet ‘senaste månaden’ och vid
‘termer som visas:’ värdet ‘i sidans rubrik’. Skriv i fältet vid ‘något av följande
ord:’  intelligens intelligence. Klicka på ‘Avancerad sökning’.

http://finto.fi/allars/sv/
https://helka.finna.fi/?lng=sv
https://www.google.se/?gws_rd=ssl
https://www.google.se/advanced_search?hl=sv&fg=1
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3.3 ATT SÖKA EFTER MATERIAL I BIBLIOTEKET OCH PÅ

WEBB

Helsingfors universitet har stora och mångsidiga samlingar av vetenskaplig litteratur.
Information om samlingar i Helsingfors universitetets bibliotek hittar du från Helka
databasen.

I det här kapitlet kommer du att lära dig hur man söker efter material, till exempel
kursböcker, med hjälp av Helka databasen. Du får också lära dig om vetenskaplig
informationssökning i det öppna nätet.

Se nedan en kort introduktionsvideo om HU:s bibliotekstjänster! Du kan
öppna videon i helskärm medan att klicka på knappen i nedre högra
kanten.
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HELSINGFORS UNIVERSITETS BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Helsingfors universitets bibliotek betjänar enligt vetenskapsgren på fyra campus – i
Centrumcampus, Gumtäkt, Mejlans och Vik. Alla campusbibliotekens böcker och
andra publikationer kan hittas genom Helka-databasen.

Se nedan en kort introduktionsvideo om HU:s bibliotekstjänster! 

Till Helsingfors universitet hör också Nationalbiblioteket.

ÖVRIGA BIBLIOTEK

Även vissa böcker i bibliotek som inte hör till Helsingfors universitet kan hittas genom
Helka databasen. Dessa bibliotek är till exempel Museiverkets bibliotek och Finska
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Litteratursällskapets bibliotek.

INFORMATION OM TJÄNSTERNA

Vid Helsingfors universitets biblioteks samtliga enheter finns både arbets- och
umgängesrum för kunder. Arbetslokalerna som biblioteket tillhandahåller omfattar
bl.a. lugna, tysta läsesaler och särskilda grupparbetsrum.

Övriga tjänster

ResearchGuides – Guider enligt vetenskapsgren och allmänna guider (General
Guides) t.ex. E-boksguiden (på finska, på engelska)
utbildning i informationssökning
Handledningshörnan

UTLÅNING, RETURNERING OCH RESERVERING

I campusbiblioteken sker utlåningen som självbetjäning i en utlåningsautomat. Du
kan använda Helka-bibliotekskortet för att låna böcker. Material som lånas vid
Helsingfors universitets bibliotek kan lämnas tillbaka till Helsingfors universitets alla
campusbibliotek.

Du kan reservera ett tryckt verk om alla exemplar i biblioteket som du valt är
utlånade. Det är inte möjligt att reservera böcker som finns på hyllan eller exemplar
för korttidslån (2 dygn). Det kostar en euro att reservera en kursbok, men det är gratis
att reservera andra verk.

Genom att logga in på Helka för att komma åt dina kunduppgifter kan du kontrollera

dina person- och kontaktuppgifter (du kan också uppdatera dina
kontaktuppgifter på en nätblankett)
eventuella låneförbud
lån (du kan också förnya dina lån men du kan inte förnya ett lån om materialet
är reserverat eller om du har låneförbud)
reserveringar (du kan också återta reserveringar)
uppgifter om obetalda avgifter (du kan också betala avgifter)
byta din PIN-kod

Logga in genom att ange bibliotekskortets nummer, PIN-kod och efternamn. PIN-
koden är 1234, om du inte har bytt PIN-kod i dina kunduppgifter.

FJÄRRLÅNESERVICE

Om en publikation som du söker inte finns i Helsingfors universitets bibliotek eller ett

http://libraryguides.helsinki.fi/
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas/
http://libraryguides.helsinki.fi/ebooksguide
https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/helsingfors-universitets-bibliotek#paragraph-2897
https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/handledningshornan
https://helka.finna.fi/?lng=sv
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annat bibliotek i huvudstadsregionen kan du vända dig till bibliotekets
fjärrlåneservice. Via fjärrlåneservicen kan du beställa böcker eller artiklar från andra
bibliotek som lån eller kopior . Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, med undantag av
publikationer som lånas från Depåbiblioteket.

Det lönar sig att även söka böcker i:
– Allmänna bibliotek (exempelvis den för de allmänna stadsbiblioteken i
Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda gemensamma databasen
HelMet)
– De andra finländska universitetsbiblioteken (samkatalogen Melinda)
– Andra biblioteks samlingar, se webbplatsen för tjänsten Biblioteken.fi
– Arkivens, bibliotekens och museernas material i en samtidig sökning på
Finna

 

https://vaari.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE=First
http://www.helmet.fi/sv-FI
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=swe&local_base=fin01_opac
http://www.biblioteken.fi/sv/bibliotek/Finland
https://www.finna.fi/?lng=sv
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MATERIALSÖKNING

Samlingar på Helsingfors Universitets Biblioteket består av tryckta och elektroniska
material, t.ex.

kurslitteratur
forskningslitteratur
tidskrifter och seriepublikationer
avhandlingar (doktors- och övriga)
databaser

HELKA SÖKNING

Från sökningsfältet på Helka kan du söka böcker, tidskrifter, avhandlingar och
databaser.

Du kan använda t.ex. bokens titel, skribentens namn, tidskrifts titel, databasens namn
och nyckelord samt ämnesord som söktermer. Helka-sökningen föreslår material
som motsvarar dina sökord under sökrutan, där du kan välja det alternativ som bäst
motsvarar din sökning.
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Om du vill veta mer, klicka Söktips. 

Med Helka Artikelsökning kan du göra en snabbsökning i artiklar, men omfattande
informationssökningar lönar det sig att göra via användargränssnitten för olika
vetenskapsgrenars databaser (t.ex. Scopus, Eric, Medline).

DATABASER

Biblioteket har skaffat nyttjanderätt till en mängd inhemska och utländska
vetenskapliga databaser som man kan utnyttja via universitetets datornät.

Exempel på tillgängliga databaser:

Helka – samlingsdatabasen för biblioteket vid Helsingfors universitet. Du kan
använda Helka också via materialsökning på bibliotekets webbsida.
Helda – Helsingfors universitets digitala arkiv innehåller bl.a. HU forskares
artiklar, avhandlingar och studiematerial från HU.
Melinda – den gemensamma samlingsdatabasen för alla universitetsbibliotek i
Finland
Arto – den inhemska artikeldatabasen. Den innehåller referenser till artiklar som
publicerats i inhemska tidskrifter.
MOT Ordböcker – en samling ordböcker för olika språk och specialområden
Scopus – en utländsk, tvärvetenskaplig databas

https://helka.finna.fi/Content/help?lng=sv
https://helka.finna.fi/Primo/Home
https://helka.finna.fi/?lng=sv
http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/hem/
http://helda.helsinki.fi/?locale-attribute=sv
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=swe&local_base=fin01_opac
https://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://arto.linneanet.fi
http://mot.kielikone.fi/mot/hy/netmot.exe
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://www.scopus.com/
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Medic – referensdatabasen för vårdvetenskaper

Du kan använda Research Guides för att hitta databaser som är lämpliga för ditt
forskningstema. Klicka på länkar för att göra sökningar i databaser.

SFX-LÄNKTJÄNSTER

SFX är en länktjänst som länkar ihop olika typer av informationsresurser såsom
artiklar i fulltext, bibliotekskataloger etc. SFX hjälper till att lokalisera resurserna.

Då du hittar en intressant artikel kan du via SFX gå vidare till artikeln i fulltext.

SFX-ikon ger länk till länktjänstens meny.
I SFX-menyn kan du se information om tillgänglighet. Via länken i

fältet ‘Hämta fulltext från’ kan du läsa den elektroniska artikeln.

Du kan göra länkar på websidan från länken ‘Make a link to this page’.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2015/06/SFX.png
https://www.terkko.helsinki.fi/medic/
http://libraryguides.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2015/06/4.3.-researchguides-2.png
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HUR HITTAR DU KURSBÖCKER?

Både tryckt och elektronisk kurslitteratur hittar du i bibliotekskatalogen Helka.

Sök en kursbok via Helka sökning

Skriv bokens titel (”positive psychology”) inom citationstecken i sökningsfältet. Om du
vet författarens namn (Baumgardner), skriv också det i fältet. Sökorden kombineras
automatiskt med operatorn AND, dvs. sökningsresultatet innehåller alla sökord.

För att begränsa materialet kan du använda alternativen i den vänstra kanten, t.ex.
bok eller e-bok.
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Om du vill hitta en e-bok, begränsa resultatet till E-bok. Genom att klicka på e-
boktjänstens namn under Tillgänglig på nätet kommer du till den aktuella e-boken.

Om du vill kontrollera närmare var den tryckta kursboken finns i biblioteket,
klickar du på lägeslänken intill den önskade lånetiden/biblioteket.
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För att komma över boken behöver du uppgifterna som finns i signumet.
Bibliotekskoder: Hc=Kajsahuset, Hl=Terkko, Hb= Vik, Hs=Gumtäkt
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E-BÖCKER

De e-böcker som biblioteket skaffat är tillgängliga i universitetets nät. Du kan söka e-
böcker i Helka eller i BookNavigator.

Du kan läsa e-böcker i webbläsaren på datorn (online). Flera böcker är PDF-
baserade och förutsätter Adobe Reader eller motsvarande läsprogram.

Största delen av böckerna eller delar av dem kan också lånas eller laddas ner på
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datorn. Nerladdning förutsätter för vissa böcker en Adobe ID-kod och för att läsa en
nerladdad bok läsprogrammet Adobe Digital Editions som är gratis.

Om du vill läsa en e-bok som du lånat på flera olika enheter ska läsprogrammet
godkännas med Adobe-koden. Efter godkännandet kan du överföra e-bokfilen från en
enhet till en annan och öppna den med hjälp av Adobe-koden på de olika enheterna.

Lånetiderna för hela böcker varierar mellan olika e-bokstjänster. E-böcker kan inte
öppnas efter att lånetiden gått ut, utan de måste lånas på nytt. Också
begränsningarna för att skriva ut böcker eller delar av dem varierar mellan tjänster.

Du kan också ladda ner och läsa nästan alla e-boktjänsters böcker eller delar av dem
på mobila enheter. Läsprogrammet (om behövs) är vanligtvis: Adobe Digital Editions
eller Bluefire Reader.

Detaljerade instruktioner om att använda e-böcker finns i E-boksguiden
(på finska, på engelska).

Ragnars platoniska vän Gunilla Parmesan hade skaffat en ny lägenhet
och en hund. Ragnar var på väg på en inflyttningsfest, men han kände
pressen av en kommande tentamen. På vägen dit tittade han in i
biblioteket för att låna en tentamensbok så att han skulle kunna börja läsa
genast morgonen därpå. Hemma hos Gunilla lämnade Ragnar
ryggsäcken öppen i tamburen. När Ragnar skulle gå hem hittade Ragnar
bredvid sin ryggsäck en mycket söndertuggad tentamensbok och rester
av några lösryckta sidor. En hund satt i ett hörn. Ragnar satte sig ner och
tyckte sig se i hundens urskuldande blick en uppmaning att seriöst
överväga att övergå till att använda e-böcker. Ragnar nickade åt hunden.
Så skulle det bli. En e-bok kan lånas på söndag morgon och den kan inte

https://helpx.adobe.com/se/x-productkb/global/adobe-id-account-change.html
http://www.adobe.com/fi/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/fi/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2015/06/4.2-e-kirja-online-tai-offline-swe.jpg
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas/
http://libraryguides.helsinki.fi/ebooksguide
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E-RESURSERNA: FJÄRRANSLUTNING OCH

ANVÄNDARVILLKOR

FJÄRRANSLUTNING

Universitetets studerande och personal har möjlighet att externt fjärranvända det e-
material som HU:s bibliotek har anskaffat. Fjärranvändaren måste ha en giltig
behörighet till universitetets datasystem.

Länkar till e-resurser som har hittats via Helkadatabasen eller via materialsökning på
bibliotekets webbsida stöder fjärranslutning. Sådana länkar leder först till
inloggningssidan och efter du har loggat in till e-resursen via fjärranslutning. Du
behöver logga in (till exempel i Helka) bara en gång per session.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-RESURSERNA

Om du har behörighet till Helsingfors universitets datasystem eller är en lokal kund i
universitetsbiblioteket har du rätt att använda Helsingfors universitets biblioteks e-
publikationer och databaser samt skyldighet att följa användarvillkoren.
Användarvillkoren för resurserna anges i licensavtalen. Brott mot användarvillkoren
kan leda till att alla användare vid Helsingfors universitet förlorar rättigheten till
resursen.

Du får

bläddra och söka i resurserna
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i rimliga mängder kopiera, skriva ut och spara sökresultat och enskilda artiklar
som du använder i dina studier, din undervisning eller din forskning
överlåta enskilda artiklar för personligt bruk åt någon annan, med syfte att
främja den vetenskapliga kommunikationen
använda resurserna som elektroniskt kursmaterial i undervisningen vid
Helsingfors universitet genom att länka till dem

Du får inte

använda resurserna eller delar av dem för kommersiella ändamål
sprida, sälja eller göra ändringar i materialet eller skapa härledda verk utgående
från det
använda programvara som systematiskt laddar ner resurserna

Logga ut från e-resursen om du inte mera behöver den. Ofta endast ett begränsat
antal användare kan använda e-resursen åt gången.
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ÖPPNA RESURSER PÅ WEBBEN

VETENSKAPLIG INFORMATIONSSÖKNING PÅ WEBBEN

OPEN ACCESS

Öppenhet är en central princip inom vetenskap. Bland annat öppen publicering av
forskningsresultat (Open access publicering), öppna forskningsdata och öppna
forskningsmetoder stöder öppenhet. Open access publikationer är fritt tillgängliga för
alla på webben utan avgifter. Utöver Open access tidskrifter och böcker upprätthåller
flera universitet och forskningsorganisationer öppna publikationsarkiv. Helsingfors
universitets öppna publikationsarkiv är Helda.

Open access tidskrifter: DOAJ
Open access böcker: DOAB
Öppna publikationsarkiv: DOAR
Open access guide, på finska, på engelska

GOOGLE SCHOLAR OCH SFX-LÄNKNING

Du kan söka vetenskaplig information på webben med hjälp av Google Scholar. Det
är den vetenskapliga versionen av Google. Kom ihåg att använda sidan för
avancerad sökning när du söker information med Google Scholar. Du kan använda
den till att utnyttja de vanligaste teknikerna för informationssökning.
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Med hjälp av SFX-länkningen får du tillgång till sådant material som
skaffats av biblioteket men som det inte finns fri tillgång till på webben. I Helsingfors
universitets nät kan du via sökresultaten på Google Scholar hitta en direkt SFX-länk
till bibliotekets samlingar. Då finns länken Fulltext – Univ. Helsinki i samband med
den referens som hittats.

Om du vill ha SFX-länken synlig på sökresultaten också på en dator som inte hör till
Helsingfors universitets nät, välj Scholar-inställningar och välj bibliotekslänkar. Skriv
Helsinki i sökrutan och markera University of Helsinki med ett kryss bland
sökresultaten. Avsluta med att spara inställningarna.

En kort introduktionsvideo om Google Scholars inställningar. 
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FORSKNINGENS SYNLIGHET I SOCIALA MEDIER

Sociala medier har ändrat på rollerna för sökning och producering av information.
Informationen är inte längre statisk, utan snarare dynamisk. På webben producerar
man och delar information tillsammans.

Med hjälp av sociala medier kan du söka och följa vetenskaplig information. Ett
medel som forskare använder för att lyfta fram sitt forsknings- och
undervisningsarbete är att utnyttja verktygen i sociala medier. Sociala medier
erbjuder också en kanal för interaktion med forskare inom samma område. Fri
tillgänglighet till forskningsinformation är också lättare och snabbare via sociala
medier.

De vanligaste sociala medierna är t.ex. Facebook, Twitter och YouTube. De erbjuder
även forskarna en möjlighet att dela sin forskning. Genom dem kan de andra
användarna följa forskarnas arbete.

I många sociala medietjänster är det möjligt att söka innehåll inom ett visst område
med hjälp av hashtaggar. En hashtagg består av en fyrkant (#) och ett ord eller en
teckensträng som beskriver ämnesområdet. Hashtaggar används allmänt till exempel
på Twitter och Instagram. En hashtagg fungerar bäst när den inte är för generell men
ändå enkel att hitta för andra användare.

PlumX
I PlumX är det möjligt att följa den synlighet och uppmärksamhet som HU-forskarnas
publikationer får i sociala medier – antalet nedladdningar, delningar,
rekommendationer o.s.v.

Altmetric Explorer

Altmetric Explorer är en tjänst som samlar in information om en undersöknings
synlighet på nätet.

https://plu.mx/helsinki/g/
https://www.altmetric.com/
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ÖVNINGAR I AVSNITT 3.3

Övning 1 – Materialsökning på bibliotekets webbsida

1. Sök boken ”Hierarchical linear models : applications and data analysis
methods”.
Fundera över varför sökningens resultat innehåller två referenser till samma
bok.

2. Du vill hitta en bok, vars exakta namn du inte kommer ihåg. Du minns ändå att
en av de författarna är Enli och i bokens titel finns orden ”social media” och
”politics” eller ”policy”. Hur söker du boken?

3. Hur söker du e-tidskrifter som handlar om sport och dess forskning?

Övning 2 – Databaser

1. Vilken databas använder du när du vill
a) göra informationssökning i inhemska tidskriftsartiklar?
b) veta hur man säger ’kausalsammanhang’ på engelska?

Övning 3 – E-böcker

1. Du vill ladda ner på din mobil en e-bok, vars användning förutsätter ett
läsprogram.
Vilket läsprogram behöver du?
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I de här övningarna kan sökningar genomföras på många sätt. Facit nedan är
exempel på tillvägagångssätt.

Övning 1 – Materialsökning på Helka

1.

Det görs en ny referens till bokens varje ändrad upplaga. I detta fall är det fråga om
två enskilda upplagor från år 1992 och 2002.

2.
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3.
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3.3 Att söka efter material i biblioteket och på webb

Helsingfors Universitets bibliotekstjänster

Materialsökning

Övning 2 – Databaser

1. a) ARTO
b) MOT Ordböcker > välj MOT Norstedts stora engelska ordbok

Övning 3 – E-böcker

1. Bluefire Reader
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3.4 UTNYTTJA OCH BEDÖM SÖKRESULTATEN

En förutsättning för att vetenskaplig forskning ska kunna godkännas etiskt, vara
pålitlig och ha trovärdiga resultat är att forskningen har bedrivits enligt god
vetenskapliga praxis. God vetenskaplig praxis omfattar bl.a. kritisk analys av
informationskällor och att man respekterar upphovsmannens rättigheter då man
använder källorna. I det här kapitlet ser vi på källkritik, referenspraxis, och andra
frågor om upphovsrätt som studeranden ofta stöter på.

Du kan läsa mera om god vetenskaplig praxis i bl.a. den forskningsetiska
delegationens guide och forskningsetikportalen Codex.
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http://www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis
http://www.codex.uu.se/index.shtml
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KÄLLKRITIK

När du tycker att du har funnit lämpliga publikationer är det dags för källkritik.
Avsikten med källkritik är att dra slutsatser om hur pålitliga informationen och dess
upphovsman är samt hur värdefulla de är som källmaterial.

Nivån av pålitlighet beror på vilken typ av material det är frågan om: nivån är hög i
avhandlingar och vetenskapliga artiklar som genomgått förhandsbedömning, medan
artiklar i populärtidskrifter och webbsidor är mindre pålitliga. Den goda kvaliteten hos
vetenskapliga artiklar garanteras genom förhandsbedömningar eller peer review,
en process som ingår i publiceringen av vetenskapliga alster. Genom peer review
utvärderar experter inom området det vetenskapliga manuset och avgör om det
duger till publikation. Peer review-gruppen består av fackexperter som förutsätts
bedöma artikelns innehåll opartiskt.

Därtill är det bättre att använda primära källor hellre än sekundära källor i t.ex.
avhandlingar.

Man kan fundera på hur pålitlig och värdefull en källa är genom att reda ut svaren på
bl.a. följande frågor:

Vilken information ger upphovsmannen om sig själv?
Har upphovsmannen publicerat något annat material om samma ämne?
Vilken instans har upphovsmannen som bakgrund? Vad är instansens
inställning till ämnet?
Vem har finansierat eller sponsorerat forskningen eller publikationen?
När har materialet publicerats / är materialet tidsenligt?
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Till vem riktas materialet / har materialet någon viss målgrupp?
Anges källorna för materialet?
Varför har materialet framställts: vad är dess mening och vetenskapliga
målsättning?
Är materialet omsorgsfullt utformat och motsvarar språket gängse terminologi
inom ämnet?
Kan materialet jämföras med annat material inom samma ämnesområde och
vad du redan vet om ämnet?

Man måste vara särskilt noggrann med källkritiken då det gäller den öppna webben:
eftersom Internet är öppet för alla kontrolleras inte innehållet nödvändigtvis på något
sätt alls. Bedöm informationen du får på webben med bl.a. följande aspekter i
tankarna:

Innehållets pålitlighet: har argumenten som framförs motiverats på något sätt
och anges källor och andra länkar där man kan kontrollera informationen.
Objektivitet: var finns sidan och vem ansvarar för webbsajten (företag,
myndighet, samfund eller t.ex. privatperson). Kom ihåg att informationen på
t.ex. företagssidor ofta innehåller reklam.
Tidsenlighet: ta reda på när sidan har skapats och när den senast har
uppdaterats.
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REFERENSPRAXIS

KÄLLREFERENSER

Påståenden som framförs i en avhandling måste motiveras med skrivarens egen
analys och med forskning som publicerats tidigare. Det är nödvändigt att ange
källreferenser redigt och logiskt för att läsaren ska veta vad du baserar dina teser på.
Via källreferenserna kan läsaren också lära sig mera om ämnet. I avhandlingar kan
du också med hjälp av referenser demonstrera hur insatt och beläst du är i ämnet.

Det viktigaste med referenser är att man anger tillräckligt med information och att
man använder samma metod för att ange referenser i en och samma publikation. Ett
citat inne i texten anges så att läsaren kan urskilja mellan citatet och skrivarens
egen analys. Ett citat inne i texten ska också innehålla en referens till rätt ställe i
källkatalogen, där det finns mera detaljerad information om källan.

I en källkatalog detaljeras källorna så noggrant att läsaren vid behov kan kontrollera
fakta i samma källa som skrivaren använt. I källkatalogen anges exakta
bibliografiska data, d.v.s. namn på författare och verk, utgivningsdata (utgivarens
namn, utgivningsort och -datum) samt namnet på serien eller tidskriften vid behov.
Informationen i citatet och källkatalogen måste motsvara varandra exakt, så att en
källa som nämns i texten lätt kan hittas i källkatalogen!

Lär dig skriva ut källor exakt, noggrant och konsekvent redan i början av
dina studier.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Referenspraxis | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/3-informationssokning/3-4-utnyttja-och-bedom-sokresultaten/referenspraxis/[17.10.2019 18.06.09]

Medan han väntade på bussen träffade Ragnar sin dubiöse vän Aron Ist
som berättade att han hört att Ragnar håller på att förbereda ett
övningsarbete i kursen Studiernas outhärdliga lätthet om ett ämne som
också intresserar Ist. Ist tipsade vänligt om att det i hans blogg finns
hänvisningar som är väsentliga för Ragnars ämne och erbjöd Ragnar att
använda dem. Ragnar sökte fram Ists blogg och konstaterade att i flera
hänvisningar hade Aron Ist osakligt lagts till som en av artikelns
upphovsmän. Efter att ha kollat hänvisningarna i databasen och
konstaterat att Ist fräckt spritt falska hänvisningar skickade Ragnar honom
ett rättframt meddelande och uppmanade honom att hålla sig till god
vetenskaplig praxis.

REFERENSSTILAR

Man använder olika referensstilar inom olika vetenskapsgrenar och olika tidskrifter
(APA, CBE, Chicago, Harvard, Vancouver o.s.v.). I praktiken måste du alltid fråga
personen som ger dig uppgiften vilken stil du ska använda. Du kan få instruktioner
om hur referenserna ska formuleras av kursens handledare eller från din institution.
Här följer några exempel:

APA (American Psychological Association) 
I texten : (Regehr, Glancy, & Pitts, 2013)
Källförteckningen: Regehr, C., Glancy, D., & Pitts, A. (2013). Interventions to
reduce stress in university students: A review and meta-analysis. Journal of Affective
Disorders, 148(1), 1-11. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.026

Harvard 
I texten: (Regehr, Glancy et al. 2013)
Källförteckningen: REGEHR, C., GLANCY, D. and PITTS, A., 2013. Interventions to
reduce stress in university students: a review and meta-analysis. Journal of affective
disorders, 148(1), pp. 1-11.

Informationen i referensen underlättar sökandet av artikeln och berättar följande
information:
2013 = artikelns publiceringsår
Journal of affective disorders = tidningens namn
148 = tidningens årgång
1 = tidningens nummer i den 148 årgången
1–11 = sidnumrorna för artikeln
doi (Digital Object Identifier) är ett nummer som identifierar artikelns plats på
Internet

Källförteckningar på elektroniska källor görs med samma princip som på tryckta

http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.026
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källor. Det är bra att nämna också adress (URL), (om dokumentet ingår i en databas
eller katalog anges databasens adress) och uppslagsdatum, d.v.s. den dag man
använt och läst dokumentet.

Referenshanteringsprogram är program med vilka man kan samla vetenskapliga
referenser i programmets databas. Då kan man t.ex. göra en källkatalog enligt egen
modell och foga den till slutet av ett dokument eller sortera referenser enligt behov,
avlägsna dubbletter och göra informationssökningar i referenserna. Det finns flera
olika referenshanteringsprogram, bl.a. RefWorks, Mendeley, Zotero och EndNote.

Mer information om olika referenshanteringsprogram.

Ytterligare infomation om att skriva vetenskapliga texter:
Språkhjälpen – språkhjälp för akademiska kommunikation

 

http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/hjalp/referenshantering/
https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/sv/
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PLAGIERING

PLAGIERING

Med plagiering avses att man lånar utan att fråga lov, dvs. att man presenterar någon
annans tankar och idéer som sina egna utan att nämna källan.

Plagiera inte! Olovligt citerande är bedrägeri som kan leda till att ditt
arbete förkastas eller t.o.m. att du blir relegerad från universitetet för en
tid.

Då du hänvisar till en text av någon annan måste du alltid nämna källan. Använd till
exempel citationstecken för att visa ett direkt citat inom texten. Källan ska nämnas
oberoende om texten är ett direkt citat eller om du refererar med egna ord. Om
det är frågan om en allmän situation, ett allmänt faktum eller ett annat allmänt känt
och godkänt faktum behöver källan inte nämnas.

ATT KÄNNA IGEN PLAGIERING

Vid Helsingfors universitet användas Urkund-systemet, som är avsett för att känna
igen plagiering och för att öva på vetenskaplig textproduktion. Urkund jämför texten
som skickas till systemet med sin databas, som består av bland annat
uppslagsböcker, dagstidningar och vetenskapliga artiklar, böcker, specimen och
kursarbeten. Alla pro gradu-arbeten vid Helsingfors universitet kontrolleras med hjälp
av Urkund, och lärarna kan använda systemet också vid andra skriftliga kursarbeten.
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HUR FUNGERAR PLAGIERINGSIGENKÄNNINGEN?

Om din lärare använder systemet vid utvärdering av kursarbeten och specimen
måste läraren berätta det åt studerandena på kursen. Du får instruktioner för om
arbetet lämnas in i lärarens Urkund-e-post eller i Moodle. Efter detta analyserar
Urkund ditt arbete och analysen skickas direkt till läraren.

Lärarens uppgift är att gå igenom rapporten och göra en slutgiltig bedömning för om
det finns orsak till vidare kontroller. Vid behov lönar det sig att gå igenom rapporten
tillsammans med läraren. Samtidigt lär du dig att hänvisa korrekt i vetenskapliga
sammanhang.

Som ägare till upphovsrätten har du rätt till att bestämma om din text sparas i
Urkunds databas och kan således användas som hjälp vid analysering av andras
texter. Genom att spara ditt arbete hjälper du universitetet att hålla kvar högklassig
vetenskap – och samtidigt kan du vara säker på att ingen kan plagiera ditt arbete!

E-thesis publicerar och lagrar examensarbeten som skrivs vid Helsingfors universitet
i digital form. Alla examensarbeten analyseras med Urkund.

Som studerande har du ingen orsak att oroa dig då du kommer ihåg att
följa de regler gällande hänvisningar som din institution eller handledare
har gett! Mera information och instruktioner hittar du från HU:s Kopiera
inte -sida.

https://ethesis.helsinki.fi/sv
https://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/?lang=sv
https://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/?lang=sv
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UPPHOVSRÄTTSFRÅGOR

På den här sidan bekantar vi oss med begrepp som rör upphovsrätt:

upphovsman, verk och verkexemplar
rättigheter
undantag
påföljder

UPPHOVSMAN, VERK OCH VERKEXEMPLAR

Upphovsmannen är den person som har skapat verket. Ett verk är vilket som helst
resultat av kreativt arbete, t.ex. en skönlitterär eller vetenskaplig text, en målning, ett
fotografi, en komposition, ett datorprogram eller en webbsajt.

Upphovsrätten är den lagstadgade rätt upphovsmannen har till sitt
verk.Upphovsrätten uppstår automatiskt då verket skapas, så upphovsmannen
behöver inte t.ex. registrera, publicera eller markera sitt verk med ©. Detta betyder att
t.ex. dina opublicerade dikter skyddas av upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar inte
t.ex. en idé, ett ämne eller en intrig: du får inte plagiera en dikt som skrivits av en
annan person men du får skriva din egen version av samma ämne. Likheten mellan
dikterna avgör om det är fråga om två olika verk.

Ett verk måste anses vara ett verk för att få upphovsrättsskydd. Verket anses vara
ett verk om det är det självständiga och originella resultatet av en skapande process.
Detta varierar för olika typer av verk. Ett skriftligt verk får lättare status av verk än
t.ex. ett bruksföremål.
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Upphovsrätten skyddar verket, d.v.s. det abstrakta uttrycket för kreativitet. Ett
verkexemplar däremot är det materiella uttrycket för ett verk, t.ex. en bok eller en
filmkopia på DVD-skiva. Förutom upphovsrätt kan verkexemplaret vara förknippat
med äganderätt: då du köper en bok i en bokhandel får du äganderätt till boken men
upphovsrätten förblir densamma som förut. Efter att du köpt boken har du rätt att
sälja eller låna den vidare. För att låna ut datorprogram eller filmer behöver du dock
alltid tillstånd från upphovsmannen.

Då du skriver en uppsats eller essä får du upphovsrätt till verket. Verket behöver inte
vara vetenskapligt eller konstnärligt, det räcker med kreativitet för att få upphovsrätt.

RÄTTIGHETER

Verkets skapare har ensam rätt att avgöra hur verket ska användas. Upphovsrätten
ger upphovsmannen både ekonomiska och moraliska rättigheter:

De ekonomiska rättigheterna garanterar att endast upphovsmannen har
rätt att utnyttja verket. Det betyder att upphovsmannen ensam kan
bestämma

om framställning, d.v.s. kopiering av verket, samt
hur verket ska göras tillgängligt för en publik.

De moraliska rättigheterna beskyddar upphovsmannens ära. Rättigheterna
förutsätter att upphovsmannens namn alltid nämns då verket nämns, enligt
gängse praxis. Man får inte heller ändra verket på ett sätt som kränker
upphovsmannen.

Exempel på tillverkning av verkexemplar:

Du behöver alltid upphovsmannens tillstånd för att kopiera ett verk i digitalt
format från ett datanät.
Om du vill använda ett fotografi eller överföra ett verk i digitalt format behöver
du alltid tillstånd av upphovsmannen. Undervisnings- och kulturministeriet har
gett utvidgade rättigheter för kopiering till studiebehov men rättigheterna rör inte
t.ex. skannande av verk.

Exempel på hur verk kan göras tillgängliga för en publik:

Information som publiceras på webben är offentlig. Du måste alltså alltid ha
tillstånd av upphovsmannen om du vill publicera information, också om det är
på din egen webbsida.
Du kan göra en länk till en ingångssida som någon annan har lagt upp.
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Däremot får du inte hämta in material som skyddas av upphovsrätt till din egen
webbsida (t.ex. genom att automatiskt visa materialet i en ram på webbsidan
eller dylikt).

Upphovsrätten är i huvudsak giltig så länge upphovsmannen lever och 70 år efter
slutet av det år han/hon dog. Man måste alltid skilt förhandla om att delvis eller helt
överföra de ekonomiska rättigheterna (t.ex. till ett företag) och om ersättningen.
Upphovsmannen kan endast delvis överföra de moraliska rättigheterna.

UNDANTAG

De mest betydande begränsningarna av upphovsrätten berör privat bruk. Man får ta
några kopior av ett ursprungligt, lagligt verkexemplar för privat bruk. Det betyder att
man t.ex. inte får kopiera ett musikstycke som finns upplagt på webben, inte ens för
privat bruk. Man får inte heller sprida vidare en kopia av ett lagligt verkexemplar.

En annan betydande begränsning som berör vetenskapsvärlden är rättigheten att
citera skyddat material. Man får citera enligt god sed, så mycket som är
ändamålsenligt och i sakliga sammanhang: kom ihåg att man måste ange källan i
samband med citationen.

Med Digilicensen får personalen och studerande vid läroanstalter skanna tryckta
publikationer samt kopiera texter och bilder från öppna webbplatser till specimina
eller till stängda studieplattformer som t.e.x Moodle.

Mera läromaterial om upphovsrätten: I Kopiraittila högskola kan du
exempelvis testa dina kunskaper i frågesporter.

PÅFÖLJDER

Vid brott mot upphovsrätt kan man bli dömd att ersätta upphovsmannen och gottgöra
skador som orsakats av brottet. Kriminallagen har egna stadgar om gravare brott mot
upphovsrätten.

Mera information om upphovsrätt:
Undervisnings- och kulturministeriets sidor om upphovsrätt
Upphovsrättssystemet – Undervisnings- och kulturministeriet
Upphovsrättslagen (404/1961)
Upphovsrättsförordningen (574/1995)

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/4-informationssokning/4-4-utnyttja-och-bedom-sokresultaten/referenspraxis/
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/kopiointilupa/koulut_ja_oppilaitokset/yliopistot_ja_amkt/sv_SE/Universitet_och_yrkeshogskolor/
https://korkeakoulu.kopiraittila.fi/sv/etusivu
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=sv
http://minedu.fi/sv/upphovsrattssystemet
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950574
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ÖVNINGAR I AVSNITT 3.4

Övning 1 – Referenspraxis

1. Red ut vad uppgifterna i följande referenser betyder:
Einolander J, Vanharanta H, Chang YS, Kantola J. Comparing university
students’ commitment – a multicultural case study. Theoretical Issues in
Ergonomics Science 2016;17(3):267-283.

Övning 2 – Upphovsrättsfrågor

Är följande påståenden rätt eller fel? 

1. Upphovsrätten för en bok kan uppstå t.ex. hos en förläggare.
2. Du får kopiera J. L. Runebergs (1804-1877) dikt Vårt land till din webbsida, bara

du anger den som ett citat.
3. Du får kopiera ett musikstycke för privat bruk från din kompis’ piratskiva.
4. Du får lägga upp ett fotograf din morbror har tagit av dig på din hemsida.

FACIT

Övning 1 – Referenspraxis

1. Författarnas namn. Tidskriftsartikelns rubrik. Namnet på tidskriften.
Utgivningsår;årgången (numret): artikelns sidor i tidskriften.
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3.3 Att söka efter material i biblioteket och på webb

Helsingfors Universitets bibliotekstjänster

Materialsökning

Övning 2 – Upphovsrättsfrågor

1. Fel. Upphovsrätten uppstår alltid hos upphovsmannen. Man måste alltid
förhandla skilt om att överföra rättigheterna till t.ex. en förläggare.

2. Rätt. Det har gått över 70 år sedan J. L. Runeberg dog.
3. Fel. Det ursprungliga måste vara ett lagligt verkexemplar.
4. Fel. Du behöver tillstånd av din morbror att sprida fotot över webben.
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4.1 INTRODUKTION TILL DATASÄKERHET OCH

DATASKYDD

Som datoranvändare ansvarar du själv för att inte dina viktiga data förstörs. Eftersom
datasäkerheten hotas av många olika faktorer är det lättare att motarbeta dem om
man känner igen dem. I den här delen får du svar på frågorna:

Vad är datasäkerhet och varför är det viktigt?
Vad är dataskydd och hur kan du själv påverka ditt eget dataskydd?
Vilka är de mänskliga och tekniska faktorerna som påverkar datasäkerheten?
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DATASÄKERHET

Med datasäkerhet avser man skäligt skydd av olika data, system, tjänster och
datakommunikation. Datasäkerheten berör oss alla, vare sig våra data behandlas
muntligt, på papper eller på dator. Fokus för reglerna för tjänster är att uppnå
datasäkerhet för alla användare. Därför måste man lyda grundreglerna för
datasäkerhet trots att man kan tycka att man inte har något att dölja.

Datasäkerheten har ofta att göra med konfidentialitet, integritet, disponibilitet och
autenticitet. På den här sidan behandlar vi ovannämnda förutsättningar för
datasäkerhet.

KONFIDENTIALITET

Ragnar keskivarsen har en bärbar dator hemma. Ragnars vän Alisa vill
skicka ett meddelande med Ragnars e-postkonto. Hur borde Ragnar gå
till väga?a) Ragnar ska låta Alisa använda hans användarnamn och
lösenord.
b) Ragnar ska be Alisa använda sitt eget e-postkonto med hennes egna
användarnamn och lösenord.

I konfidentialitetsprincipen är det fråga om att olika data (bl.a. lösenord) och
system (bl.a. e-postkonton) ska användas endast av dem de tillhör. Ragnar ska alltså
inte ge sitt lösenord ens till sin flickvän, eftersom det bryter mot konfidentialiteten för
hans lösenord vid HU. Vid konfidentialitet är det i grunden fråga om att man inte ska
ge utomstående en möjlighet att förstöra eller ändra data, eller hantera dem över
huvud taget.
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INTEGRITET

Raimo använder en gammal PC som kraschar regelbundet. Det var därför
han fick ändra sin föreläsning när datorn hade kraschat. En gång hade 17
rader försvunnit i slutet av dokumentet, trots att Raimo trodde att han
hade sparat det alldeles innan datorn kraschade. En annan gång hade
siffrorna i en dokumenttabell förvandlats till en enda oläsbar massa.

I integritetsprincipen är det alltså fråga om att data och system måste vara pålitliga,
korrekta och tidsenliga, och de får inte förändras eller kunna förändras på grund av
fel i utrustning eller program, naturfenomen eller mänsklig verksamhet. Man kan
påverka integriteten t.ex. genom att uppdatera data och göra säkerhetskopior
tillräckligt ofta.

DISPONIBILITET

Ragnars vän Alisa Torsioni måste skicka en utredning över sina studier till
sitt hemland SENAST DEN 1 maj. Eftersom Ragnar och Alisa har beslutat
sig för att tillbringa valborg tillsammans skickar Alisa sin utredning först
den 1 maj kl. 23.30. Hon har otur och e-postsystemet hon använder
svarar inte alls på hennes begäran.

Disponibiliteten av Alisas datasäkerhet hotas i ovanstående fall eftersom hennes e-
postsystem inte svarar på hennes begäran.

I disponibilitetsprincipen är det alltså fråga om att systemens data och tjänster kan
användas av dem som är berättigade till dem inom en rimlig, förhandsbestämd tid.

AUTENTISERING

När Ragnar använder Internet hemma, kan han använda de flesta tjänster
utan att meddela att han är Ragnar Keskivarsen. Eftersom bl.a. HU
erbjuder vissa ordboks- och andra datatjänster åt HU:s studeranden
måste Ragnar bevisa vem han är för att få använda ovannämnda tjänster.

Autentisering betyder att parterna (en person eller ett system) kan identifieras
pålitligt. Autentisering förverkligas med t.ex. varierande nyckelord, lösenord och
certifikat.
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MÄNSKLIGA OCH FYSISKA FAKTORER I

DATASÄKERHET

MÄNSKLIGA FAKTORER

Om sanningen ska fram så förorsakas omkring 80% av datasäkerhetsproblemen av
användarna och endast en liten del av fysiska faktorer i samband med mjukvara och
utrustning. Stanna alltså upp ett tag och fundera på om du känner igen dig själv bland
t.ex. följande tankegångar:

“Ingen har brutit sig in i min dator så varför skulle jag skydda den?”
“inte är väl någon intresserad av mina filer?”
“Knappast finns det något virus i den där filen”
Jag är för trött för att säkerhetskopiera mina viktiga filer”.
”Jag orkar nog inte låsa datorn på adb-stationen medan jag går på toa”

Fundera också på vad som är fel om en datoranvändare…

glömmer att skriva ut sig när han går ifrån datorn
förvarar lösenord på ett papper under t.ex. tangentbordet
till olika webbtjänster väljer enkla lösenord som är lätta att komma ihåg
låter en annan person använda hans personliga lösenord
kopierar datorprogram från skumma webbsidor
låter sina utskrifter ligga kvar i skrivaren
glömmer kvar sitt USB-minne i USB-porten på en dator som får användas av
vem som helst
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lagrar sitt lösenord på sin telefon
inte gör en bakgrundskopia av en viktig fil

FYSISKA FAKTORER

Förutom användaren finns det också olika fysiska faktorer som hotar datorn och dess
lagringsenheter, DVD-skivor, USB-minnen samt övrig utrustning. Många av de
fysiska faktorerna är lika farliga som de mänskliga faktorerna: ett fel i ett
lagringsmedium, t.ex., kan ge problem med att läsa en fil eller i värsta fall förstöra
hela filen.

I följande tabell ser du några rutiner med vilka du kan förbättra din säkerhet i fråga
om de fysiska faktorerna:

fuktighet, hetta, damm: förvara bl.a. DVD-skivor samt övriga largingsmedier
på ett torrt och dammfritt ställe och utsätt dem inte för hetta. Försäkra dig om att
ventileringsöppningarna på din dator inte blir övertäckta av t.ex. böcker, papper
eller andra saker på bordet. Rengör tidvis dammet från datorn, musen och
tangentbordet.
skakningar: skydda din bärbara dator mot skakningar och flytta inte på den
medan du t.ex. skriver på DVD-skivor. Placera inte utrustningen på golvet där
den samlar damm omkring sig och gör det svårt att städa.
stöld: lämna inte din dator på t.ex. bordet i bibliotekets läsesal. Var också
MYCKET noggrann med vilken information du lagrar på datorn och hur den
skyddas.
bränder och andra katastrofer: förvara inte säkerhetskopiorna av filer som är
livsviktiga för dig i samma byggnad som de ursprungliga filerna.
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INDIVIDENS DATASKYDD

Med dataskydd avses skydd av dina personuppgifter mot utomstående eller mot att
de används för att skada dig. I praktiken har dataskyddet främst att göra med
datasäkerheten vid befolkningsregister.

En personuppgift är en uppgift som beskriver en person eller hans eller
hennes egenskaper eller levnadsförhållanden, utifrån vilken personen
eller dennes familj kan individualiseras. Sådana uppgifter kan vara till
exempel namn, adress, e-postadress, personbeteckning och på
universitetet till exempel registeruppgifter som gäller studerandens
kursprestationer.

Enligt lagen måste personuppgifter hållas hemliga för obehöriga och utomstående.
Deras riktighet måste säkerställas och de får inte förstöras eller behandlas otillbörligt.
Betydande personuppgifter måste finnas till hands vid behov.

På HU:s dataskyddssida finner du information om bl.a.
kameraövervakning på HU:s campusar samt dokument med dina
personuppgifter.

LAGEN OM PERSONUPPGIFTER

Lagstiftningen om dataskydd ger dig viktiga rättigheter bl.a. vad gäller de uppgifter
om dig som har lagrats i olika register. Rättigheterna gäller registreringen av data,
deras hantering och användning. Lagen om personuppgifter ger den registrerade
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följande rättigheter:

Rättigheten att få information: den registeransvariga är skyldig att ge ut
information om behandlingen av dina personuppgifter då de samlas in, eftersom
behandlingen ska vara öppen.
Kontrollrättighet: du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har
lagrats i olika register. Med den här rättigheten kan du också kontrollera att
uppgifterna om dig är korrekta.
Rättigheten att få sina uppgifter korrigerade: du har rätt att kräva att den
registeransvarige rättar felaktiga uppgifter i registret.
Rättigeheten att förbjuda otillbörlig användning: du har rätt att förbjuda att
dina personuppgifter används till vissa ändamål, t.ex. direktmarknadsföring.

På samma sätt som ditt födelsedatum är din e-postadress en personuppgift. Det är
alltså FÖRBJUDET att skicka marknadsföring till din e-postadress om du inte har gett
tillstånd till det på förhand.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter ska du först kontakta den
ansvarige för registret. Den registeransvarige måste uppehålla en registerbeskrivning
där det framgår bl.a. den ansvariges kontaktuppgifter, syftet med registret samt hur
uppgifterna överlåts till andra instanser. Den här registerbeskrivningen måste finnas
tillgänglig för var och en.

Personregistren vid HU inbegriper studieprestationsregistret, uppgifter om
antagna studeranden, registren över inlämnade uppsatser,
tentprestationer och kursregister samt webbdiskussioner. Det finns en 
registerbeskrivning också för Studentens digikunskaper, i enlighet med
personuppgiftslagen.

Om du inte kan reda ut ditt ärende med den registeransvarige kan du kontakta
dataskyddsombudsmannens kansli. Om du tycker att det förekommer brott mot
personuppgiftslagen eller strafflagen i hanteringen av dina personuppgifter kan du
också be polisen utreda ärendet.

EU:S ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNING GDPR

Alla medlemsländer i Europeiska unionen är skyldiga att följa
dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen
är att förbättra skyddet av individers personuppgifter. Den definierar och fastställer
bland annat

minimikraven på omsorgsfull behandling av information
företags och organisationers skyldighet att redogöra för vilken information om

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/rekisteri2017.rtf
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individer som behandlas och hur, samt
individens rättigheter med avseende på sina egna personuppgifter

I praktiken har varje EU-medborgare rätt att kontrollera uppgifterna som har lagrats
om honom eller henne, få veta hur uppgifterna har samlats in samt få veta hur de
behandlas och av vem. Dessutom garanterar förordningen att medborgarna har rätt
att få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade samt att radera sina uppgifter ur
registren.

Därtill gäller dataskyddsförordningen också instanser eller tjänster som lagrar EU-
medborgares personuppgifter utanför EU.

I dataskyddsförordningen fastställs de personuppgiftsansvarigas (ofta organisationer
och företag) skyldighet att agera transparent så att de ovannämnda rättigheterna
förverkligas.

I denna registerbeskrivning beskrivs behandlingen av de uppgifter som samlats in
under studieperioden ”Studentens digitalkompetens” på Helsingfors universitet.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2018/06/rekisteri-fi.docx
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ÖVNINGAR I AVSNITT 4.1

Övning 1 – Datasäkerhet

1. Se efter vad det står om e-post på sidan Frågor på webbsajten 
www.tietosuoja.fi (välj språk uppe till vänster).

Övning 2 – Mänskliga och fysiska faktorer i datasäkerheten

1. Repetera de mänskliga och fysiska faktorerna som kan hota din egen
datasäkerhet.

Övning 3 – Individens dataskydd

1. Kommer du ännu ihåg vilka rättigheter personuppgiftslagen ger dig? Om du inte
kommer ihåg dem ska du repetera dem och lägga dem på minnet.
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4.2 HUR MAN SKYDDAR SIG MOT HOTFAKTORER

Datasystemen hotas ständigt av bl.a. otillåtna intrång och olika fientliga program. Du
kan själ påverka hur mycket t.ex. fientliga program kan sprida sig och hur mycket
skada de åstadkommer bland dina filer. I det här avsnittet ser vi bl.a. på följande
frågor:

hur det är bäst att göra säkerhetskopior
hur man tryggt kan använda Internettjänster
vad säkerhetsuppdateringar för datorn innebär och hur man skyddar sin dator
med en såkallad brandmur
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ATT UNDVIKA NÄTBEDRÄGERI

VAD ÄR “KNÄCKARE” OCH VAD VILL DE?

Alla apparater med internetanslutning är utsatta för cyberattacker. Vid attackerna
utnyttjas säkerhetsluckor i programvaror och apparater samt användarnas
oförsiktighet och blåögdhet. Det är viktigt att skydda sig mot bedragare och attacker,
eftersom följderna kan vara allvarliga.

skadegörelse: vid dataintrång kan filer stjälas eller raderas
politiska orsaker: angriparen kan använda en dator för att till exempel utföra
så kallade överbelastningsattacker, vars syfte är att hindra en viss tjänst eller
göra den långsammare (exempelvis www.microsoft.com är ofta föremål för
attacker)
tjäna pengar: angriparen kan förvandla din dator till en server som skickar
skräppost och därigenom tjäna avsevärda mängder pengar
piratism: angriparen kan utnyttja nätet för olaglig fildelning

MANIPULATION AV ANVÄNDAREN

Med manipulation av användaren (Social engineering) avses att en bedragare
övertalar en intet ont anande person att uppge sina lösenord eller motsvarande
uppgifter, som ger bedragaren åtkomst till något datasystem. Detta är ett exempel på
sådan verksamhet:

En dag ringde en person som sade sig vara från datorcentret vid HU till
en av Ragnars vänner – Kalle Jansson. Personen i telefonen påstod att
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Kalles e-post var blockerad och därför måste Kalle uppge lösenordet till
sitt e-postkont. Kalle gav sitt lösenord, och strax fick han ett annat samtal.
Den här gången var det polisen som ringde. Kalles lösenord hade
använts i ett bedrägerifall där man ville att spåren skulle leda till Kalle
istället för den verkliga brottslingen. Efter långa förklaringar lyckades Kalle
övertala polisen att han var oskyldig, men händelsen blev ett tråkigt
minne för Kalle, och han förhöll sig därefter misstänksamt mot alla
främmande som ringde honom.

BLUFFMEDDELANDEN

Internet är fullt av de mest invecklade bedrägeriförsök, till exempel phishing,
Nigeriabrev samt lotto- och lotteribedrägerier.

PHISHING, DVS. NÄTFISKEBLUFFAR

Med phishing avses försök att få dig att avslöja dina personliga uppgifter med hjälpa
av förfalskade nätsidor. Till exempel nätbanker råkar ofta ut för den här typen av
bedrägerier.

Kalle Jansson får ett e-postmeddelande som ser ut att ha kommit från en
banks webbtjänst. I meddelandet ombeds Kalle att ge sitt användarnamn
och till det hörande lösenord. Meddelandet innehöll en länk (se bild), som
såg ut att peka till bankens webbplats. Kalle anade dock att meddelandet
var en bluff: han hade hört att bankerna inte begär användarnamn per e-
post. Dessutom pekade inte länken i meddelandet till en kryptisk IP-
adress istället för en domännamnsadress (DNS-adress):

Kalle bestämde sig för att reda ut saken, så han öppnade webbsidan (se
bilden av bluffsidan). Hans misstankar besannades, eftersom det
frågades efter användarnamn och flera nyckelsiffror på webbsidan. Kalle
ringde till banken och berättade om bedrägeriförsöket. Förbrytarna
fångades och sattes i fängelse.

Om du misstänker att en nätsida är en bluffsida ska du kontrollera sidans
adress: du kan se adressen bakom länken genom att föra muspekaren
över länken (se följande bild). Då ser du den verkliga adressen som
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länken pekar till (vanligen i webbläsarens eller e-postprogrammets nedre
kant). Om länken pekar till ett annat ställe än vad innehållet anger är det
anledning att misstänka länkens autenticitet!

Det är också mycket viktigt att läsa domännamnsadresser noggrant, eftersom
bluffmakare litar på att människor är lata! Jämför följande adresser: den övre kunde
vara äkta och den nedre kunde vara den falska adressen till en bluffsida som
försöker imitera den äkta:

www.netwallet.com
www.netwallet-admin.net/a/b/c/login.php

Otaliga bluffmakare försöker med alla medel få dig att logga in via länkar som de
skickar, så du ska vara alert i samband med alla meddelanden som kräver
inloggning. Ofta försöker bluffmakarna få dig att kontrollera dina uppgifter om
nätbanker, transaktioner eller auktionsföremål (även detta auktionsmeddelande är en
bluff).

NIGERIABREV OCH ANDRA INSAMLINGSMEDDELANDEN

En annan vanlig form av bedrägeri är de så kallade Nigeriabreven. De följer alla
samma mönster: du erbjuds en stor summa pengar om du hjälper pengarnas ägare
med en liten summa för att överföra pengarna från ett land till ett annat. Kännetecken
för Nigeriabrev:

meddelandet kommer från en okänd person eller firma
meddelandet sägs komma från ett oroligt land i Afrika eller Asien
i brevet ber avsändaren om finansiell hjälp och utlovar en stor ersättning för
hjälpen

Läs Nigeriabrevet som Ragnar fick i sin e-postlåda en dag.

LOTTO- OCH LOTTERIBLUFFAR

Den tredje vanligaste formen av bedrägeri är lotto- och lotteribluffar. Typiskt för
dessa meddelanden är bland annat att

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/ebayfraud.gif
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brevet meddelar att du vunnit en stor summa pengar i ett lotteri du inte visste att
du deltagit i
brevet kan börja med till exempel orden Confidential, Claim your prize, Urgent
osv.
brevet lockar dig att uppge till exempel din e-postadress.

Syftet med lotto- och lotteribluffar är vanligtvis att samla e-postadresser, till vilka
senare skickas skräppost. E-postadresserna säljs alltså vidare, så man bör aldrig
svara på dessa meddelanden!

Läs lottobluffen som Ragnar fick per e-post.

BLUFFVARNINGAR ELLER HOAX-MEDDELANDEN

En hoax är en bluffvarning som skickas per e-post och som ofta liknar ett kedjebrev.
En hoax kan till exempel vara en förfalskad virusvarning där man ber dig skicka
meddelandet vidare till vänner och bekanta.

Hoax-meddelandena utgör en stor belastning på både servrar och deras användare
eftersom det ödas både tid och lagringsutrymme på att läsa och hantera
meddelandena. Ibland kan instruktionerna i dessa meddelanden till och med få
användaren att förorsaka skada. Var alltså förbehållsam mot sådana meddelanden:
skicka inte hoax-meddelanden vidare och svara inte på dem!

BLUFFREKLAM VIA POPUP-FÖNSTER

Popup-fönster är små fönster som webbläsaren öppnar på skärmen. Många
webbtjänster utnyttjar dem i olika situationer: i ett popup-fönster kan man till exempel
visa en varning om att en e-postlåda är full eller att ett nytt meddelande har anlänt.
Vanligtvis kan webbläsare hindra att onödiga popup-fönster öppnas. De flesta popup-
fönster är alltså oskadliga, men ibland kan ett popup-fönster vara ett tecken på ett
blufförsök på din dator.

Bilden nedan visar ett exempel på ett bluffantivirusprogram som installerades på
användarens dator efter att han eller hon hade klickat på ett popup-fönster som
liknade datorns felmeddelande. Bluffprogrammet har designats för att verka äkta,
men det kommer att sända ut kontinuerliga varningar om icke-existerande virus på
användarens skärm. Därigenom försöker man få användaren att skaffa den
”fullständiga versionen” av programmet och överlämna pengar och
kreditkortsinformation till bluffmakarna.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/lottohuijaus-1.pdf
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Därför bör du stänga annonser och popup-fönster med diverse varningar. Klicka
aldrig på OK eller någon annan knapp på fönstret – om du gör det kommer det
troligen att öppnas fler fönster eller också flyttas du till bluffsidor.

Om du trots allt märker att du blivit offer för ett nätbedrägeri, ska du
genast byta lösenord och kontakta Helpdesk!

https://helpdesk.it.helsinki.fi/
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DATASÄKERHET I SOCIALA MEDIER

På denna sida behandlas sociala medier främst med tanke på universitets
datasäkerhet och integritetsskydd. Mer allmän information om sociala
medier finns i tilläggsläsningen till detta undervisningsmaterial.

De senaste åren har nätkommunikationen igen fått nya former då tjänster som
baserar sig på decentraliserad, nätverkad kommunikation har blivit allt mer allmänna,
och delvis ersatt mera traditionella former av nätkommunikation så som e-post.
Sådana tjänster buntas ofta ihop under paraplybegreppet sociala medier. Det gäller
särskilt Facebook, som numera används i hela världen, för både privat och
kommersiell kommunikation

Sociala medier kan vara till bra hjälp för studier och arbete, samt för annan
kommunikation. Du bör dock komma ihåg att kommunikationen i dessa medier sällan
är helt privat. I sociala medier, liksom i andra medier, kan därför tanklöst agerande,
som man trodde var ofarligt, ha oanade följder.
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Datasäkerhet och integritetsskydd i sociala medier

Eftersom kommunikationen i till exempel Facebook och Twitter sällan är helt privat
bör man noga överväga till vem och hur man framför sin sak i social medier.

Detsamma gäller också videor och bilder: om du laddar upp bilder på
nätet ska du alltid fundera kring hurdana bilder det handlar om och vem
vill du och de personer som syns på dem att skall se dem.

Begränsning av synlighet

Med många tjänster kan man begränsa synligheten för meddelanden, bilder och
andra filer, antingen med ett lösenord eller genom att begränsa åtkomsten till en viss
grupp människor. Det lönar sig att överväga om man faktiskt vill dela med sig bilder
från en akademisk sits som fortsatte till arla morgonstund till sin svärmor eller en
framtida arbetsgivare – för att inte tala om vilt främmande människor. Det lönar sig
alltid att bekanta sig med sekretessinställningarna hos webbtjänsten du använder,
och ställa in dem enligt dina preferenser.

Dessutom föreskrivs om publicering på nätet av bilder av andra människor i lagar om
integritetsskydd. Du ska alltid be de personer som förekommer på bilderna om
tillstånd att publicera bilderna. Du bör i synnerhet undvika att koppla personernas
namn till bilder som är allmänt tillgängliga utan deras samtycke. Mer information om
individers integritetsskydd finns på annat ställe i detta kapitel.

Bedrägerier och skadeprogram

Som överlag på nätet sprids diverse bedrägerier och skadeprogram genom sociala
medier. Bluffmakare och brottslingar strävar efter att på olika sätt utnyttja känslan av
trygghet som förknippas med det familjära i sociala medier:

infiltrera vänkretsar genom att låtsas vara någon de känner
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sprida skadeprogram eller liknande genom en spännande länk som bifogats till
ett massutskick

vidare delning av skadeprogrammet eller personuppgifter, till exempel genom att
låtsas vara ett spel, en tävling, en enkät eller en frågesport

På bilden ovan ges exempel på ett typiskt bluffmeddelande som sprids genom
sociala medier. Genom att klicka på länken utsätts personen för ett försök till nätfiske,
skadeprogram eller annat tråkigt angrepp.

Läs mer om bedrägerier på nätet i följande underkapitel.

Dina fotspår på nätet

Trots deras sekretessinställningar har vissa sociala medier förbehållit sig rätten att
utnyttja sina användares information och bilder. Det lönar sig alltså att läsa
användningsvillkoren för tjänsterna du vill använda, så att du vet vad du ger ditt
samtycke till!

Finländska experter inom datasäkerhet har sammanställt wikin Pilviohje
för att underlätta bedömningen av olika nättjänsters användbarhet,
säkerhet och användningsvillkor. Genom att läsa wikin får du en
uppfattning om vilka problem som kan förknippas med olika populära
tjänster!

Tyvärr har vissa tjänster börjat ändra sina användningsvillkor “på flygande fot” och till
och med utan att informera användarna om detta. Dessa förändringar har ofta lett till
att skyddet för användarnas integritet har försämrats. Det kan också visa sig vara
överraskande svårt att lösgöra sig från en tjänst. I vissa tjänster har möjligheten att ta
bort ett användarkonto gömts bortom många krumbukter, och också efter att man
lyckats finna den behåller tjänsten rätten att utnyttja information och filer som du en
gång infört i den.

Då till exempel identitetsstölder har blivit alltmer vanliga är det särskilt viktigt att du är
medveten om hurdan information det finns om dig på den öppna webben. Genom att
kombinera oförsiktigt given information från olika sociala medier kan en illasinnad

https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje
https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitetsst%C3%B6ld
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person till exempel lyfta ett snabblån på flera hundra euro i ditt namn.

Då du för in information eller bilder av dig själv eller andra på nätet där
alla har tillgång till dem ska du ta i beaktande att du inte nödvändigtvis
längre har någon kontroll över hur de kommer att utnyttjas!

Det är särskilt viktigt att läsa användningsvillkoren för alla applikationer du använder:
oavsett sekretessinställningar behåller många tjänster rätten att samla in, använda,
och sprida sina användares information och filer så som de själva behagar. Det enda
sättet att förhindra sådan verksamhet är att inte använda tjänster som bryter mot
sekretessen!
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TRYGG ANVÄNDNING AV LÖSENORD

Du är själv ansvarig för hur dina lösenord används, så förhåll dig inte för lättsamt till
dem och minimera datasäkerhetsriskerna genom följa följande principer:

Minimering av mänskliga datasäkerhetsrisker:

Ge aldrig ett av dina lösenord åt någon annan person. En nättjänsts
administratör behöver aldrig ditt lösenord för någonting, inte heller vid
Helsingfors universitet (systemadministratörerna kan sköta sina uppgifter utan
ditt lösenord).

Minimering av fysiska datasäkerhetsrisker:

Använd under inga omständigheter ett och samma lösenord för flera
tjänster. Genom att använda olika lösenord för varje tjänst kan du minimera
skadan vid eventuella dataintrång. Ett lösenord som hör samman med ett
användarnamn vid Helsingfors universitet får inte användas i webbtjänster
utanför universitetet, eftersom datasäkerheten i många tjänster är bristfällig.

GODA EGENSKAPER HOS LÖSENORD

Ett bra lösenord är lätt att komma ihåg, men svårt att gissa. Grundtanken då man
hittar på ett lösenord är att lösenordet inte får vara ett ord på något språk. Om du
använder som ditt lösenord ett ord i ett naturligt språk – till exempel fotboll eller katt –
kan brottslingar hitta ditt lösenord genom en så kallad ordboksattack, det vill säga
genom att maskinellt gå igenom alla orden som finns i ordböcker.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Trygg användning av lösenord | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...ompetens/4-datasakerhet-och-dataskydd/4-2-hur-man-skyddar-sig-mot-hotfaktorer/trygg-anvandning-av-losenord/[17.10.2019 18.08.39]

En vanlig dator kan beräkna alla möjliga kombinationer av ett lösenord som består av
fem små bokstäver på 12 sekunder, sex bokstäver på 5 minuter och ett lösenord på
åtta bokstäver på endast 2,5 dygn – då lösenordet består av nio bokstäver ökar dock
beräkningstiden till 2 månader! På grund av detta är det mycket få system som ens
accepterar ett så kort lösenord.

ORDKOMBINATIONER

Genom att kombinera flera ord får du ett starkare lösenord, men för att skydda dig
mot ordboksattacker och andra gissningsförsök lönar det sig att vara kreativ och
lägga till andra tecken! Till exempel är ”läderlappen” inte ett säkert lösenord – särskilt
om det är din favoritseriefigur. Däremot är en kombination i stil med ”Docila29Rytmer”
mycket svårare att knäcka.

Alternativt kan du bilda ett lösenord av flera osammanhängande ord, precis som den
populära serien XKCD rekommenderar.

TECKENSTRÄNGAR

En möjlighet är att använda en mening som du enkelt kommer ihåg som lösenord.
Det är bra om meningen även innehåller egennamn som börjar med stor bokstav och
siffror. Välj sedan den första bokstaven i varje ord i meningen och använd dessa för
att bilda ett lösenord.

Exempel: Ragnar tänker tillbaka på tiden med sin ex-flickvän och kommer
samtidigt på ett relativt säkert lösenord som beskrivs nedan.

Jag bodde med Paula i 5 år på Centralgatan 15 = JbmPi5åpC15

GEMENSAMT FÖRLED

Eftersom det kan vara svårt att komma ihåg tiotals olika lösenord kan du göra det
enklare genom att dela upp lösenorden i en förled, som är konstant, och en slutdel
som varierar.

Nedan finns Ragnars lösenordslista som ger en bild av hur lösenorden
delats upp. Observera att Ragnar använder sitt ovan nämnda lösenord.

Hela
lösenordet

Den gemensamma
förleden

Olika
slutleder

Tjänst

JbmPi5bb68 JbmPi5 bb68 En datingservice som Ragnar
använder

http://xkcd.com/936/
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JbmPi5i9z4 JbmPi5 i9z4 Gratis e-posttjänsten Åmail

JbmPi5b6yz JbmPi5 b6yz En gratis tjänst med
aktiekurser

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET MED HJÄLP AV ADMINISTRATIONSPROGRAM FÖR
LÖSENORD

Det kan vara omöjligt att komma ihåg alla användarnamn och lösenord som behövs
för olika tjänster, framför allt om du gör som man ska och inte använder samma
lösenord för varje tjänst. Som hjälp till detta har man utvecklat
administrationsprogram för lösenord. Idén med dem är vanligtvis att de starka
lösenord som användaren själv eller programmet automatiskt skapar sparas lokalt på
varje enhet noggrant krypterade. Krypteringen kan endast öppnas med ett
huvudlösenord och ofta även med en fysisk nyckelfil som användaren ska förvara
separat. Å andra sidan finns också program som synkroniserar lösenordsfiler över
nätet till användarens enheter.

LastPass, 1Password och KeePass är exempel på populära administrationsprogram
för lösenord som konstaterats vara säkra.

Ett av de mest populära av dessa är KeePass som är gratis och öppen
källkod-baserat och för användning av vilket det finns tydliga instruktioner
på HU:s webbplats Helpdesk.

Administrationsprogrammen för lösenord ökar som bäst både datasäkerheten och
användbarheten. Krypteringen av de sparade lösenorden är så stark att riskerna i
praktiken är förknippade till att man tappar bort huvudlösenordet.

TRYGG ANVÄNDNING OCH FÖRVARING AV LÖSENORD

Många tror att ett lösenord som är svårt att komma på tillsammans med ett tryggt
förvaringssätt garanterar att det är tryggt att använda lösenordet. Så är det dock inte,
eftersom även bland annat följande faktorer påverkar tryggheten hos lösenord:

Någon kan se dig skriva in ditt lösenord på tangentbordet.
Någon kan installera utrustning som ”avlyssnar” ditt tangentbord (keylogger) på
din dator.
Om du använderen okrypterad trådlös uppkoppling kan någon luska ut din
uppkoppling.

Det är särskilt i internetkaféer och i kollektivtrafikmedel med öppen nätuppkoppling
som man ska vara försiktig då man använder sitt lösenord: trots att du kanske läser
din e-post via en säker uppkoppling (läs mera om det i nästa kapitel), kan datorn du

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10466
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använder vara otrygg!

Observera att många webbläsare erbjuder dig möjligheten att lagra användarnamn
och lösenord. Det är en behändig funktion, men den innehåller också vissa
informationssäkerhetsrisker. Om du inte noga läser dialogfönstren som webbläsaren
visar, kan det hända att du i misstag lagrar ditt lösenord i webbläsaren – detta är
särskilt tråkigt om du använder en främmande dator! Följande bild visar en dialogruta
där programmet frågar dig om du vill lagra ditt lösenord i webbläsarens minne.

Det finns också andra risker med att lagra sitt lösenord. Ifall du i misstag lämnar din
dator öppen eller den även används av andra familjemedlemmar hemma, kan andra
eventuellt läsa ditt lösenord i klartext, om de har åtkomst till din webbläsares
inställningar och du inte har skyddat dina lösenord med ett huvudlösenord (Master
password). Följande bild illustrerar hur man kan läsa lösenorden i klartext i
inställningarna för webbläsaren Firefox.

På din egen dator kan du skydda lösenord som du sparat i webbläsaren med ett
separat huvudlösenord. Du kan läsa mera om ämnet (bl.a. instruktioner för att radera
ovan nämnda uppgifter) på sidan Integritetsskydd vid användning av webbläsare.
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KRYPTERING VIKTIGT I WEBBSAMMANHANG

INTEGRITETSSKYDD PÅ WEBBEN

Då du besöker en webbsida kan den som ansvarar för sidan lagra olika data om ditt
besök (t.ex. datorns IP-adress, samt vilken version av operativsystemet du använder,
upplösningen hos din skärm o.s.v.). Du lämnar alltså spår efter dig då du rör dig på
Internet.

Informationen från “surfandet” är oftast oskadlig i praktiken, men ibland kan det vara
ödesdigert att lämna spår efter sig. För t.ex. politiska dissidenter kan följderna vara
ödesdigra i vissa länder. Vid behov är det fullt möjligt att röra sig helt anonymt på
webben med hjälp av en särskild tjänst som finns till för det (läs mera om ämnet).

KRYPTERING AV DATAÖVERFÖRSEL

Då man överför data med webbläsare eller e-post över webben transporteras de i
allmänhet i okrypterat format. Data sänds också okrypterad i öppna, trådlösa nätverk.
I princip kan alla som känner till tekniken uppfånga och läsa sådan trafik i klar och
tydlig form. Den krypterade trafiken är – i praktiken – omöjlig att tolka av en obehörig
person.

Man behöver inte kryptera all data som överförs över webben, med om du överför
känslig data (t.ex. då du skriver in dig till någon nätbanks tjänster) är det absolut
nödvändigt att kryptera informationen. Webbläsarena skapar vanligen automatiskt en
krypterad förbindelse då du använder en webbtjänst som använder kryptering. Alla
webbtjänster erbjuder dock inte den här möjligheten, så du måste vara på alerten. Ge
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inte ditt lösenord till sådana webbtjänster som inte använder krypterade förbindelser
för att överföra lösenord och andra data!

HUR SER JAG SKILLNADEN MELLAN KRYPTERADE OCH OKRYPTERADE
FÖRBINDELSER?

Då du använder t.ex. en nätbank, webmail-e-post eller motsvarande ska du se till att
känsliga data överförs i krypterat format. Därför måste du kunna se skillnad på
krypterade och okrypterade förbindelser. Data kan krypteras på olika sätt. De
vanligaste är SSL och HTTPS.

Webbanker använder ofta krypterade HTTPS-förbindelser. Det kräver vanligen inga
specialåtgärder av dig att övergå till den krypterade förbindelsen. Kontrollera dock
alltid att det framför adressen i webbläsaren står HTTPS istället för HTTP, eller att det
på adress- eller statusraden finns en låst låssymbol. Nedan ser du en bild av låset
och adressfältet.

Du känner igen den okrypterade förbindelsen på den vanliga adressen med http:// i
början.

För krypterade förbindelser med t.ex. e-post gäller lite avvikande krypteringsmetoder.
Om du vill använda en krypterad förbindelse med ditt e-postprogram i din dator måste
du ställa in det via programmets inställningar.

DATORSÄKERHET I TRÅDLÖSA NÄTVERK

Många offentliga och nästan alla trådlösa hemnätverk använder något slags skydd
mot nätfiske. Det mest rekommenderade av dessa är den lösenordsskyddade
anslutningen med WPA2-teknologi – att knäcka den är extremt svårt.

På många allmänna ställen (skolor, kollektivtrafik och caféer) erbjuds ett offentligt
trådlöst nätverk (WLAN). Även HUPnet-gästnätverket på Helsingfors universitet är ett
nätverk av detta slag. Det är viktigt att känna till att i sådana nätverk överförs data i
en helt okrypterad form, och känner man till metoden är det enkelt att bugga trafiken.

Det är ganska enkelt att förhindra buggning. Om du har ett trådlöst nätverk i

http://sv.wikipedia.org/wiki/WPA2
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bostaden, kontrollera att du har skyddat det i enlighet med tjänsteleverantörens
instruktioner.

När du använder öppna, trådlösa nätverk erbjuder https-webbläsarens anslutningar
ett relativt bra skydd mot nätfiske, men störst säkerhet uppnår du genom att använda
en säker VPN-anslutning när du använder ett offentligt nätverk. För detta ändamål är
VPN-service från Helsingfors Universitet lämpligt.

I mobila nätverk används redan säkrade dataanslutningar, så detta är inte tillämpligt
för dem.

 

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7021
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SÄKERHETSKOPIOR AV FILER

Med säkerhetskopiering avses att man gör kopior av en viktig fil på ett eller flera
medier så att de kan användas om någon olycka sker med originalet. Tyvärr
försummar en stor del av datoranvändarna helt att göra säkerhetskopior. För att inte
vara som de ska du vara medveten om varför du kan behöva ty dig till en
säkerhetskopia. Några orsaker nedan:

ditt lagringsmedium (hårddisk, telefon, USB-minne m.m.) kan förstöras fysiskt
ett virus kan förstöra eller förändra filer som är viktiga för dig
någon kan i misstag radera filer som är viktiga för dig
lagringsmediet kan försvinna eller bli stulet
en förbrytare kan kapa användarnamn till något av dina lagringsmedier.

HUR OFTA BORDE MAN SÄKERHETSKOPIERA?

Ju mera förändringar du gör i en viktig fil, desto oftare borde filen säkerhetskopieras.
Det finns inget enda korrekt sätt att säkerhetskopiera eller medium för
säkerhetskopior, utan det lönar sig att spara dem på många olika lagringsmedier. Om
en fil är riktigt viktig kan man spara en kopia på nätet en gång om dagen.

Kom dock ihåg att det inte lönar sig att spara säkerhetskopian på samma
medium som originalet. Om hårdskivan går sönder eller försvinner förlorar
du utöver originalet även säkerhetskopian!

ATT SKAPA EN SÄKERHETSKOPIA

Trots att säkerhetskopiering oftast är enkelt kopierande av filer från ett ställe till ett
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annat är det alltid bäst att vara systematisk också när det gäller säkerhetskopiering.
För att du inte ska stöta på problem då du gör säkerhetskopior är det bäst att vara
medveten om följande saker:

LITA ALDRIG PÅ ENDAST ETT LAGRINGSMEDIUM FÖR DITT ARBETE!
Uppehåll olika versioner av dina filer under olika filnamn på olika
lagringsmedier: t.ex. dokumentet ”gradu.doc” skulle vara farligt att förvara
endast på ett USB-minne under endast ett filnamn. Det är bättre att skapa olika
versioner av filen enligt något redigt namngivningssystem (”gradu
version1.doc”, ”gradu version2.doc … ”gradu version88.doc”) och lagra filen
även på andra medier än ditt vanliga lagringsmedium.
Bestäm redan då du påbörjar ditt arbete hur ofta du ska säkerhetskopiera
det. Överväg hur lång tids arbete du är beredd att förlora: ju oftare du gör en
säkerhetskopia desto mindre kan du förlora.
Var logisk då du lagrar dina säkerhetskopior: namnge säkerhetskopiorna
tydligt och anteckna på mediet när du har gjort säkerhetskopian.
Förvissa dig om att din säkerhetskopia fungerar: öppna minst en del av
filerna som du lagrat i mediet som innehåller säkerhetskopian.

Ragnars vän Alisa fick en gång bittert erfara hur man inte ska göra en
säkerhetskopia. Alisa hade gjort flera säkerhetskopior, men hon hade
lagrat de viktiga kopiorna på hårddisken på sin hemdator – alltså på
samma ställe där originalen fanns lagrade. En dag bestämde sig Alisas
lillebror för att installera operativsystemet på nytt, och då försvann även
Alisas säkerhetskopior. Hon hade alltså ingen nytta av säkerhetskopiorna
som hon hade lagrat på skrivbordet (Desktop) och hon förlorade över 2
månaders proseminariearbete på en gång!

VAR ÄR DET BÄST ATT LAGRA FILER?

NÄTVERKSDISKAR OCH MOLNTJÄNSTER

Nätet är nästan alltid det bästa stället att lagra säkerhetskopior på. Den enda
nackdelen med att lagra på nätet (beroende på tjänsten) är att går långsamt att
överföra stora datamängder och att du nödvändigtvis inte har tillgång till dina filer
utan en nätanslutning.

Du kan på nätet använda lagringsplatser som universitetet tillhandahåller eller olika
gratis molnlagringstjänster. Då du använder de senare bör du komma ihåg att du
överlämnar dina filer i en helt främmande aktörs förvar. Du ska därför läsa tjänstens
användningsförbindelse och använd åtminstone en sådan tjänst som krypterar dina
filer!

Som studerande vid Helsingfors universitet har du tillgång till en
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hemkatalog som automatiskt säkerhetskopieras på HU:s webbserver.
Mer information om användning av hemkatalogen på universitets datorer
finns i kapitel 2. Hemkatalogen kan och bör användas även utanför
universitets nätverk. Mer information om detta på denna sida.

Dessutom kan alla studeranden vid universitetet använda OneDrive-
molnlagringsutrymmet som medföljer Office 365-tjänsten. Med hjälp av den kan du
förutom att dela filer och samarbeta även säkerhetskopiera dina filer på en externa
plats på nätet.

USB-MINNEN OCH EXTERNA HÅRDDISKAR

USB-minnen eller löstagbara hårddiskar är behändiga lagringsmedier, eftersom de är
lätta att ha med sig. Observera dock att USB-minnen kan lätt komma bort och gå
sönder och bör således inte användas för säkerhetskopiering av filer: USB-minnen är
inte i första hand utformande för säkerhetskopiering, utan för enkel överföring av data
från ett ställe till ett annat!

VAD GÖRA VID OLYCKA?

Om du försummar att säkerhetskopiera dina filer, kan du – med god tur – räddas
undan en katastrof. Följande metoder kan hjälpa dig att återställa viktiga filer:

Om en fil som du raderat finns i hemkatalogen på nätet, är det möjligt att
återställa filen till en tidigare version antingen på egen hand eller genom att be
om hjälp (mer information om ämnet).
Om ett program som du använder har installerats så att det gör periodiska (till
exempel med 10 minuters mellanrum) säkerhetskopieringar, kan du i bästa fall
hitta en version av den fil som gått förlorad i programmets katalog eller temp-
mappen på din dator.
Om du har en färsk utskriven version av ditt arbete kan du skanna arbetet
tillbaka i elektronisk form t.ex. med hjälp av textidentifieringsfunktionen (OCR)
hos HU:s skrivare (mer information om hur funktionen används).

Om du dock endast har en enda kopia av en mycket viktig fil på till exempel en
hårddisk eller ett USB-minne, undvik risker! Visserligen finns det på nätet
dataåterställningsprogram som återställer förstörda filer, men även med dessa är
sällan möjligt att återställa försvunna data. Om du är beredd att betala ska du
använda en sakkunnig för att återställa data. På marknaden finns olika företag som
specialiserar sig på att återställa data, till vilka du kan vända dig om det sker en
katastrof.
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SÄKERHETSUPPDATERINGAR FÖR DATORN

Uppdatering av programvara

Oavsett om du använder en bärbar dator, pekplatta eller smarttelefon ska du se till att
mjukvaran som du använder är uppdaterad, eftersom det hela tiden upptäcks nya
luckor i programmens datasäkerhet. Det finns olika sätt att göra uppdateringar:

Ladda ner uppdateringar via programmet: i de flesta program är det möjligt
att ladda ner uppdateringar och installera dem via programmets
inställningsmeny.
Ladda ner uppdateringar med webbläsaren och installera ”ovanpå”
programmet: uppdateringar som ska installeras skilt finns oftast på
tillverkarens webbsajt eller mobilbutik.
Ladda ner en helt ny version av ett program och installera den: den här
uppdateringsmetoden innebär oftast att man måste installera hela programmet
på nytt.
Automatiska uppdateringar: det smartaste sättet att komma från besväret att
uppdatera är att låta programmen ta hand om sina egna uppdateringar när det
är möjligt. De flesta programmen uppdateras automatiskt, men du bör absolut
kontrollera detta separat! Denna inställning återfinns i de flesta program i
menyn Tools (Verktyg) -> Options (Inställningar).

Hur du än uppdaterar ditt operativsystem eller dina program kan
uppdateringarna misslyckas och ”låsa” din dator. Gör alltid
säkerhetskopior av alla viktiga filer innan du uppdaterar operativsystem
och program!
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Uppdateringar av operativsystemet

De som skapar skadeprogram och snokare söker hela tiden efter nya
säkerhetsluckor i operativsystemen för att få åtkomst till intet ont anande användares
datorer. Därför måste också du uppdatera ditt operativsystem med jämna mellanrum.

Uppdateringarna av operativsystemen täpper till datasäkerhetsluckor, men ofta
förbättrar de också hur operativsystemet fungerar. Det är mycket viktigt att göra
uppdateringarna regelbundet, eftersom du på det viset avsevärt kan försämra
möjligheterna för virus, maskar och olika skadeprogram att infektera din dator.

Olika operativsystem har olika uppdateringsmetoder. I synnerhet mobila enheters
operativsystem ger oftast en tydlig varning när det är aktuellt att uppdatera
operativsystemet. Vårt exempel, operativsystemet Windows 10, kan uppdateras på
följande sätt:

1. Öppna Settings (Inställningar) i startmenyn.
2. Välj Update & Security (Uppdateringar och säkerhet).
3. Operativsystemet öppnar då ett fönster, där du kan välja hur uppdateringen ska

framskrida och uppdateringsobjekt.
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Det kan också hända, att operativsystemet vill starta om innan uppdateringarna kan
tas i bruk.

I de nyaste versionerna av operativsystemen kan man även ställa in att
uppdateringarna genomförs automatiskt. I de nyaste versionerna installeras de
viktigaste uppdateringarna vanligtvis automatiskt, men det lönar sig ändå att försäkra
sig om saken. Om operativsystemet är Windows, kan du kontrollera status för
uppdateringarna på det sätt som beskrivs ovan.

På datorerna vid HU uppdateras operativsystemen automatiskt så du
behöver inte bekymra dig om uppdateringarna på campus, men du
ansvarar själv för uppdateringarna på din hemdator och dina andra
enheter.
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SKYDD MOT FIENTLIGA PROGRAM

OLIKA FIENTLIGA PROGRAM

Virus och spionprogram är exempel på fientliga program som kan ställa till med en
hel del förstörelse om de kommer in på datorn, både för datorns ägare och andra
datoranvändare. Därför är det mycket viktigt att skydda datorn mot fientliga program.

VIRUS

Virus är fientliga program som sprider sig från dator till dator genom att fästa sig vid
en fil. Virus kan skada utrustning, program eller filer på datorn. det finns virus som
endast orsakar lite förtret, men andra kan förorsaka stor förstörelse: vissa virus
raderar t.ex. filer som är viktiga för datorns funktion. Du kan dock själv påverka det att
virus inte sprids, för virus sprids inte utan mänskliga åtgärder. Det enklaste sättet
att förhindra att virus sprider sig – och att din egen dator blir smittad – är att du alltid
skannar alla filer du skickar eller tar emot.

Maskar är fientliga program som sprider sig självständigt och skickar fullständiga
kopior av sig själv över nätet. En dator som har smittats av en mask kan alltså smitta
övriga användare på webben utan att användaren inser det, genom att den skickar
sig själv vidare varje gång datorn är påslagen. Maskar sprids oftast mycket snabbt,
för de kan skicka sig själv till alla adresser i adressboken i ditt e-postprogram, t.ex.
Då den lätt leder till en kedjereaktion kan en mask blockera webb- och
Internettrafiken i hela organisationer.

Trojaner eller trojanska hästar är datorprogram som sprids med andra program
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som verkar nyttiga. Användaren lockas till att öppna programmet med trojanen på sin
egen dator så att programmets gömda egenskaper kan smitta ner datorn. Efter det
kan en knäckare söka efter smittade datorer med sina egna program och överta
datorn helt med hjälp av trojanen. Då kan de t.ex.

kopiera och förstöra filer
läsa lösenord som sparats på datorn, e-post och bankinformation
skicka skräppost under offrets namn
spionera på datorns användare
ladda mera trojaner eller virus till datorn

Virus sprids ofta med bilagor till e-post: viruset startar då man öppnar den
bifogade filen (vanligen genom att dubbelklicka på bilagans ikon). Vissa
virus sprids via program som kan laddas ner från Internet eller från
lagringsmedier som har använts i en smittad dator. Skydda din dator med
ett antivirusprogram!

SPIONPROGRAM

Avsikten med spionprogram (Spyware) är att spionera på dig och vad du gör. Ett
spionprogram kan t.ex. reda ut vilka filer du behandlar på din dator och vilka
webbsidor du besöker. Programmet skickar informationen till en adress som ställts in
i spionprogrammet. Informationen används för t.ex. marknadsföring och skräppost.

Det är inte alltid lätt att upptäcka ett spionprogram. Det finns dock några kännetecken
för att det finns ett sådant på din dator:

Långsamhet: datorn, nätförbindelsen eller t.ex. webbläsaren fungerar mycket
långsammare än vanligt.
Reklam: det börjar dyka upp olika reklam, popup-fönster m.m. på skärmen.

Du kan bäst förhindra spionprogram genom din egen aktivitet. Här är några viktiga
åtgärder för att hindra att spionprogram kommer åt din dator:

1. uppdatera operativsystemet regelbundet
2. installera en brandvägg och ett antivirusprogram
3. var försiktig då du öppnar bifogade filer i e-posten
4. installera inte olagligt kopierade program och filer på din dator

En dag berättade Ragnars platoniska vän Gunilla Parmesan åt honom att
det hela tiden dök upp jättesnuskig reklam på hennes datorskärm. Då
Ragnar började reda ut problemet berättade Gunilla att hon hade använt
ett program på ett jämlikt nätverk (P2P) för att listigt men orättmätigt ladda
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ner musik av det finlandssvenska bandet Pentti. Det framgick att ett
spionprogram hade följt med programmet till hennes dator. Det krävdes
en lång och omständig städoperation för att få bort spionprogrammet från
datorn. Man måste bl.a. radera P2P-programmet.

Antivirusprogrammen som HU erbjuder känner också igen spionprogram,
men den funktionen finns inte inbyggd i alla antivirusprogram. Det finns
specialprogram för att avlägsna spionprogram, men de ersätter inte
antivirus- och brandväggsprogram eller sunt förnuft!

SKYDD MOT FIENTLIGA PROGRAM

Det bästa skyddet mot fientliga program är du själv, eftersom det är du som avgör
vad som installeras på din dator och vad du gör med den. Det viktigaste är att
använda sunt förnuft och vara medveten om de metoder som fientliga program
använder för att invadera datorn. Om du följer instruktionerna nedan kan du göra det
mycket svårt för fientliga program att invadera din dator:

Var försiktig med programbilagor som kommer med e-post: om du får en
bilaga i din e-post ska du kolla att filen inte innehåller en maskerad programfil!
Meddelandet som anländer tillsammans med ett fientligt program är oftast
skrivet så att det lockar dig att öppna bilagan. Bilagorna har ofta något annat
namn än vad de egentligen innehåller: filen bifogad med bluffmeddelandet utger
sig att vara t.ex. en bild åt dig, en flygbiljett eller anvisningar för att inlösa en
stor penningsumma, men är i verkligheten något annat. Med Windows kan man
känna igen farliga programfiler på bokstäverna i filändelsen: farliga filtyper är
t.ex. EXE, COM, BAT, CMD, SCR och PIF.På grund av virusfara släpper flera
postserver inte igenom farliga filtyper alls. De som postar fientliga program kan
kringgå det med att packa bifogade filerna, då också filändelsen ändras.
Exemplet i följande bild visar en bild på ett fientligt program maskerat till
vinstanmälan som sprids via e-post.
Ställ in ditt e-postprogram så du inte får meddelanden i HTML-format: man
kan också skriva in farlig programkod i själva meddelandet. Då kommer
meddelandet vanligen i HTML-format. När du öppnar meddelandet eller ser på
det i förhandsvisningsfönstret exekverar programmet programkoden som finns i
meddelandet. Använd hellre visning i TXT-format med ditt e-postprogram.

Bläddra inte bland suspekta webbsidor och klicka inte på var och
varannan länk eller reklamknapp som dyker upp på skärmen: det kan
finnas ett fientligt program gömt på en webbsida, och då kan programmet
startas bara genom att man besöker sidan. En webbsida kan också innehålle
en länk till ett fientligt program: om man klickar på länken laddas filen i det
fientliga programmet ned till din dator. Om du vill kan du göra
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säkerhetsinställningarna för din webbläsare strängare (läs mera på bl.a.
Firefox-läsarens hjälpsajt).
Försäkra dig om att installeringsfilerna och -skivorna för dina program
kommer från legitima programtillverkare: det kan finnas ett fientligt program i
en installeringsfil. Ett typiskt exempel är en piratprogramfil nedladdat från ett
P2P-nätverk, som installerar ett fientligt program då man försöker installera
piratprogrammet. Fientliga program kan också finnas gömda i en olaglig kopia
av en film eller ett program som man skaffat utomlands: när man matar in
skivan i datorn, installeras också det fientliga programmet. Var alltså försiktig
och skaffa program från pålitliga källor!
Kom ihåg att använda även din mobiltelefon på ett datasäkert sätt! Du kan
använda bifågad checklista som hjälp.

Det lönar sig att alltid visa filtyperna (läs mera om filtillägg)  eftersom de
fientliga programmen som sprids via e-postbilagor litar på att användare
inte ser skillnaden mellan äkta och falska filtillägg. Fientliga bilagor har
ofta maskerats med dubbla filtillägg för att användaren ska tro att
meddelandet är säkert. Om man alltid visar filtillägg och granskar
filtilläggen på e-postbilagor löper man mycket mindre risk för att råka ut
för fientliga program.

ANTIVIRUSPROGRAM

Antivirusprogram skyddar din dator mot virus, maskar, trojaner och många andra
fientliga program som försöker invadera din dator via disketter, CD-skivor, DVD-
skivor, USB-minnen och Internetförbindelsen. De flesta antivirusprogram fungerar
enligt samma princip: när du öppnar en Internetförbindelse uppdaterar
antivirusprogrammet sin viruslista.

Viruslistor är listor av kända virus och fientliga program. Listorna sammanställs av
tillverkarna av antivirusprogram. Så länge viruslistan hålls uppdaterad har din dator
ett ganska bra skydd mot anfall. Eftersom nya virus skapas hela tiden hittar inte ens
de bästa antivirusprogrammen alltid alla nya virus. Uppdatera alltså viruslistan i ditt
antivirusprogram regelbundet (mera om uppdatering längre fram), men var samtidigt
på alerten när det gäller bl.a. suspekta webbsidor och e-postmeddelanden som ser ut
att innehålla virus. Att ha ett antivirusprogram och uppdatera viruslistan är endast
några delåtgärder med vilka man kan förbättra sin säkerhet – du ska ändå vara på
din vakt hela tiden. 

Antivirusprogram medför såkallad viruskontroll under användningen som hela
tiden håller ett öga på filsystemet i din dator. Om programmet hittar ett virus anmäler
det detta via ett varningsfönster, och ger dig samtidigt möjligheten att radera viruset
ur filen – eller hela filen. Var alltid på alerten då du använder antivirusprogram.

http://support.mozilla.com/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3021
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VIRUSSKANNA FILER

Det är bäst att lagra filer som anlänt per e-post eller laddats ner från webben till
datorns hårdskiva innan man öppnar dem, så att man kan låta antivirusprogrammet
skanna dem. Med de flesta program kan man virusskanna dem genom att klicka på
filen med den sekundära musknappen och via menyn som öppnas ge kommandot
Scan for viruses (Virusskanna) eller motsvarande, beroende på antivirusprogram.
Vissa virusprogram skannar bl.a. bilagor automatiskt då du öppnar bilagan i e-
postprogrammet, men om du inte är säker på hur ditt antivirusprogram fungerar ska
du inte ta några risker utan göra en manuell virussökning.

VIRUSINFEKTIONER

Om din dator har smittats av ett virus ger antivirusprogrammet dig vanligen ett
meddelande där den meddelar om den lyckats radera filen automatiskt. I vissa
situationer låter dock antivirusprogrammet dig själv bestämma vad som ska göras
med filen som har smittats. Om filen som smittats inte är viktig kan du radera den
helt. Om den är viktig ska du försöka desinficera (disinfect) filen. Ibland går det inte
att desinficera en fil, eller den blir skadad. Kom alltså ihåg hur viktigt det är att göra
säkerhetskopior! Nedan en bild av en varning från ett antivirusprogram: programmet
har hittat och  raderat ett testvirus som heter EICAR.
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Det finns två antivirusservrar vid Helsingfors universitet. Deras uppgift är
att kontrollera inkommande e-post redan innan posten överförs till din
postlåda. Dessutom skyddas arbetsstationerna med hjälp av
antivirusprogram.

UPPDATERA VIRUSLISTAN

Antivirusprogrammen uppdaterar vanligen sin viruslista automatiskt. ibland kanske du
ändå vill uppdatera den manuellt, om du t.ex. vill försäkra dig om att du har den
nyaste versionen av listan. Det finns vanligen en funktion som Update now
(Uppdatera nu) eller motsvarande i alla antivirusprogram.

VIRUSSÖKNING I HELA FILSYSTEMET

Vi talade tidigare om virussökning under användningen. Den skyddar datorn mot
virus. I vissa situationer kanske man vill göra en fullständig virussökning i
lagringsenheterna på sin dator (bl.a. hårdskivan och USB-minnet). Sådana
situationer är t.ex.:

Kontroll av datorn efter att man installerat ett antivirusprogram: ladda ner
en ny viruslista genast efter att programmet har installerats och kontrollera alla
hårdskivor och andra lagringsmedier.
Man hittar ett virus: efter att man raderat ett virus som programmet har hitta
under användningen kan det vara bra att försäkra sig om att alla förekomster av
viruset har raderats från hela filsystemet i datorn.
Misstankar om virus: om du misstänker att det finns ett virus i din dator ska du
ladda ner den nyaste viruslistan och göra en fullständig virussökning på datorn.
Vid behov kan du kolla tillverkarens webbsajt för att se om det finns någon ny
virus som inte ännu finns på viruslistan.

Med programmet F-Secure Anti-Virus Client Security kan man utföra en fullständig
sökning på följande sätt:

1. Klicka med den sekundära musknappen på hårdskivan eller mappen som borde
kontrolleras.

2. Välj ur snabbmenyn som öppnas Scan folders for viruses (Sök efter virus i
mapparna).

3. Då du gett ovanstående kommando startar virussökningen. Om din dator är
långsam eller innehåller en stor mängd filer kan kontrollen ta en mycket lång tid
– t.o.m. flera timmar. Efter sökningen får du vanligen ett meddelande om
resultatet.

VAR FÅR MAN ANTIVIRUSPROGRAM?

Man får antivirusprogram från affärer som säljer programvara eller t.ex. genom att
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göra ett avtal med den organisation som sköter din Internetservice. På Internet finns
det också en mängd gratisprogram, t.ex. AVG och Avast!.

F-Secure erbjuder studerande vid Helsingfors universitet SAFE-
programmet till ett studentvänligt pris. Anvisningar för anskaffning och
installation av programmet finns på IT-centrets webbplats med
anvisningar.

http://free.avg.com/
http://www.avast.com/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3056
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3056
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SKYDDA DATORN MED EN BRANDVÄGG

BRANDVÄGGEN – DATORNS PORTVAKT

Hur kan webbläsaren hämta de sidor du söker efter till din webbläsare? Det går att
söka efter sidor på nätet eftersom datakommunikationen (IP-kommunikationen) styrs
till dina program via så kallade portar. Programmen reserverar portar som de ska
använda som en typ av ”returadresser” så att andra program inte kan använda
samma portar samtidigt.

Portarna är mjukvara, inte fysiska. På grund av programmeringsfel kan det dock
finnas datasäkerhetsluckor i portarna, och därför kan knäckare tränga sig in i datorn
via en port, om inte portarna har skyddats med ett ”portvaktsprogram”. Sådana vakter
för portar i webbkommunikationen och datorn kallas brandväggar.

ATT SKAFFA BRANDVÄGGSPROGRAM

Många operativsystem har en inbyggd brandvägg: bl.a. Windows-operativssystemet
kommer med ett färdigt installerat brandväggsprogram. Det finns dock andra, mera
utvecklade brandväggar på marknaden. Man kan gratis ladda ner en brandvägg från
internet till sin hemdator (bl.a. ZoneAlarm och Comodo är gratis
brandväggsprogram).

Windows egen brandvägg begränsar eller övervakar inte kommunikation
som går ut från datorn, vilket däremot de separata
brandväggsprogrammen vanligtvis gör. Vanligtvis lönar det sig att
installera ett separat brandväggsprogram.
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F-Secure erbjuder studerande vid Helsingfors universitet SAFE-mjukvara för skydd
av datorer och mobila enheter till ett studentvänligt pris. Anvisningar för anskaffning
och installation av mjukvaran finns på IT-centrets webbplats med anvisningar.

De två demonstrationsvideorna nedan visar dig följande:
– Avinstallation av program
– Installation av ett nytt antivirus- och brandväggsprogram i Windows-
operativsystemet

ANVÄNDNING AV BRANDVÄGGSPROGRAMMET

Med hjälp av brandväggsprogrammet stängs alla portar på datorn för olovligt bruk.
När portarna är stängda är din dator ganska väl skyddad mot utomstående
kontaktbegäran, men programmen kan inte kontakta webben. Därför måste du ge
dina program tillstånd att koppla upp till webben. Du måste alltså själv bestämma
vilka program som får kontakta webben från din dator, och från webben till din dator.

Brandväggsprogrammet ber dig oftast att godkänna en kontakt till eller från internet
med en dialogruta som visas nedan. Dialogrutor ser olika ut i olika program, men de
innehåller oftast samma information:

Kontaktbegärans riktning: är kontaktbegäran utåtgående från din dator
(outbound) eller inkommande (inbound).
Kontaktbegärans IP-adresser: lokal IP (local IP) hänvisar till din dators IP-
adress, fjärr-IP (remote IP) till serverns IP-adress.
Eventuellt information om programmet som ber om kontakt: om du
installerar ett nytt program som använder internet på din dator kommer
brandväggen att förmedla programmets begäran om att få kontakta internet. Du
måste svara på begäran för att programmet ska fungera.

Läs varje kontaktbegäran noggrant och fundera kring vad som ligger bakom
brandväggens meddelande. Klicka inte på måfå på knapparna Allow (Tillåt) eller
Deny (Vägra): med ett brandväggsprogram måste du vara medveten om vilken typ
av trafik du ska tillåta och vilken inte!

Man ska inte automatiskt ge tillstånd till alla utåtgående kontakter eller
förbjuda alla inkommande kontakter. Brandväggen är helt onödig om du
godkänner alla kontaktförfrågningar utan eftertanke.

Brandväggen är inte ett antivirusprogram, även om den kan hindra vissa
skadeprogram från att tränga in sig i datorn via portarna. Utöver
brandväggen ska datorn ha ett antivirusprogram som blockerar
skadeprogram.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/3056
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/uninstall_f-sec_fi/multiscreen
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/install_f-sec_fi/multiscreen
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/install_f-sec_fi/multiscreen
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ÖVNINGAR I AVSNITT 4.2

Övning 1 – Undvik webbedrägeri

1. Kommer du ihåg de olika typerna av webbedrägeri?

Övning 2 – Sociala medier

1. Läs användarvillkoren för sociala medier (t.ex. Facebook) som du använder.
2. På webbplatsen www.social-searcher.com hittar du Facebook-uppdateringar

som människor har delat offentligt på webben. I Search-fältet kan du söka
uppdateringar till exempel med vilken som helst last eller ovana som sökord (du
får förmodligen en mängd resultat med sökordet ”beer”). Studera
sekretessinställningarna i de tjänster som du använder och försäkra dig om vad
du delar med vem.

Övning 3 – Trygg användning av lösenord

1. Fundera på hur du använder dina egna lösenord. Om du upptäcker några
brister i hur du använder eller förvarar dina lösenord ska du rätta till dem NU.

Övning 4 – Kryptering av dataöverförsel

1. Försök gå in i HU:s Webmail-postsystem. Är förbindelsen krypterad eller inte
medan du loggar in? Och efter att du har loggat in?

2. Försök logga in på någon av HU:s webbundervisningsomgivningar. Är
inloggningen krypterad eller inte? Hur är det efter att man loggat in?
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Övning 5 – Säkerhetskopiering av filer

1. Fundera på all den viktiga information du inte har gjort säkerhetskopior av. Gör
en plan för säkerhetskopiering och skriv in i din kalender när du ska göra dem
(varje dag, varje vecka, varje månad). Om du aldrig förr har gjort
säkerhetskopior av dina filer ska du göra dem NU.

Övning 6 – Säkerhetsuppdateringar

Utför den här övningen om du har Windows XP på din egen dator. I den här
övningen ställer du in automatiska säkerhetsuppdateringar.

1. Öppna Start-menyn och välj Control Panel (Kontrollpanel). Öppna Security
Center (Säkerhetscentral) i fönstret som öppnas.

2. Gå till fliken Automatic Updates (Automatiska uppdateringar).
3. Ställ in önskade uppdateringar. Om du väljer Automatic (Automatiskt) hämtar

operativsystemet automatiskt uppdateringarna och installerar dem.

Övning 7 och 8 – Skydda datorn med brandvägg/mot fientliga program

1. Om du har din egen dator ska du lada ner och installera antivirus- och
brandväggsprogrammet som HU erbjuder sina studerande. OBS: se till att det
inte finns antivirus- eller brandväggsprogram på datorn från förut: om
programmen finns där kan datorn krascha helt om du installerar nya antivirus-
och brandväggsprogram.

2. Testa om ditt antivirusprogram fungerar. Försök lagra det helt oskadliga
testviruset i länken nedtill på din dator. Ditt antivirusprogram borde hindra dig
från att öppna filen.http://www.eicar.org/download/eicar.com

FACIT

Övning 2 – Undvik webbedrägeri

1. Phishing, manipulering (kallas också socialt hackande), nigerianska brev,
lottobluffer, bluffmeddelanden eller hoax-meddelanden, bluff-popupfönster.

http://www.eicar.org/download/eicar.com
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F.1 DE VANLIGASTE TYPERNA AV REPRESENTATION

AV INFORMATION

I det här avsnittet kommer du att få svar på bl.a. följande frågor:

Vilka egenskaper är förknippade med t.ex. text, tabeller och bilder som
hanteras med dator?
Vad menas med den strukturella hanteringen av data och varför sparar den tid
och besvär?
Vilket verktyg (program) ska du välja för olika ändamål?
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TEXT

Text är en av de oftast förekommande representationsformerna för data. Det finns två
olika typer av program för att skriva text, och deras funktionsprinciper avviker från
varandra.

texteditorer: t.ex. NotePad som levereras med Windows ochpico med Linux 
ordbehandlingsprogram:  t.ex. Microsoft Word eller OpenOffice Writer.

Text som har skrivits med en texteditor innehåller endast text, medan ett dokument
som har skrivits med ett ordbehandlingsprogram och lagrats i programmets format
oftast innehåller olika textformateringar.

Texten du har skrivit har alltid något typsnitt d.v.s. någon font. Det finns en stor
mängd olika typsnitt, och de olika typerna kan ha olika antal tecken. Alla bokstäver
finns alltså inte i alla typsnitt, t.ex. de skandinaviska tecknen å, ä och ö! Några
exempel nedan:

Grotesker 
Denna text är skriven med typsnittet Arial, där bokstäverna är såkallade
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grotesker. Det typiska för grotesker är att bokstäverna inte har seriffer
(“knorr” i ändan), och att linjetjockleken i bokstaven inte varierar.
Grotesker används ofta i rubriker och kortare texter. Det är också vanligt
med grotesken i texter som ska läsas på bildskärmen eftersom den
enklare bokstavsformen passar bättre där.
Antikvatypsnitt 
Denna text är skriven med typsnittet Times New Roman. Bokstäverna i typsnittet
är antikvabokstäver med de typiska små fötterna och flaggorna (serifferna) på
bokstäverna och den varierande linjetjockleken. Antikvatypsnitt används ofta för
tryckt text. Serifferna ger ett intryck av linjering som gör det lättare att läsa
texten.

Eftersom text kan lagras i format som är oberoende av utrustning och mjukvara, kan
du flytta text från nästan vilket program som helst till ett annat (t.ex. från en texteditor
till ett ordbehandlingsprogram eller från en webbsida till ett e-postprogram). Filtyper
som ofta används för att lagra text är bl.a.

txt: en textfiltyp som är enklast, kräver minst lagringskapacitet, samt stöds av
de flesta programmen och operativsystemen. Då man lagrar text i txt-formatet
lagras INTE formateringen, så det är bäst att använda txt särskilt då textens
utseende inte är viktigt. Filformatet txt passar utmärkt bl.a. för att lagra
anteckningar.
rtf: ett filformat som utöver texten bevarar många textformateringar. De flesta
ordbehandlingsprogrammen kan lagra och hantera rtf-filer.
odt: ett öppet filformat som bevarar de flesta formateringarna mellan olika
textbehandlingsprogram Standardfilformat i gratisprogrammen LibreOffice och
OpenOffice.
doc, docx m.m.: filformaten enkom för kommersiella ordbehandlingsprogram
(bl.a. Word) är exempel på filformat som endast ett program kan hantera felfritt.
Många icke-kommersiella program kan visserligen öppna t.ex. doc-filer, men en
del av formateringen kan försvinna ur dokumentet.

Kom ihåg att du kan lagra en text som du har skapat med vilket program som helst i
ett format som även andra program kan hantera om du lagrar den som en txt-fil.
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TABELL

Tabeller används bl.a. i olika dokument och presentationer. Du kan skapa tabeller
med t.ex. ett kalkyleringsprogram och till en viss grad även med
ordbehandlingsprogram. Tabellerna består av enskilda celler som kan innehålla
tal, text eller t.ex. matematiska formler. Om du vill kan du överföra tabeller som du
skrivit med ett kalkylprogram till t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller till bilder för en
bildpresentation.

Cellerna i tabellen skapar vågräta rader och lodräta spalter i enlighet med följande
bild.

De vanligaste formaten för lagring av tabeller är:

xls, xlsx: lagringsformen för det kommersiella programmet Excel
wks: lagringsformen för det kommersiella programmet Works
sav: lagringsformen för det kommersiella statistikprogrammet SPSS

Du kan överföra tabeller från program till program. t.ex. från en webbsida till ett
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BILDER OCH TECKNINGAR

Med datorn kan man presentera bilder antingen genom att visa enskilda bildpunkter
av bilden eller genom att samla en grupp “matematiska regler” över bilden som en
helhet:

Bitkartebilder: består av många enskilda bildpunkter.
Vektorgrafiska teckningar: består av streck, cirklar och andra matematiska
objekt.

BITKARTEBILDER

Med bitkartebilder avser man bilder som består av enskilda bildpunkter. Varje
bildpunkt (eller pixel) har en färg, och tillsammans bildar de olikfärgade bildpunkterna
en bild (se bilden och dess förstoring i exemplet nedan):
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Bitkartebilder används bl.a. i tryckalster, textbehandling och på webbsidor. Du kan
skaffa bitkartebilder t.ex. med följande utrustning och metoder:

digitalkamera: fotografier som tagits med digitalkamera har lagrats som
bitkartebilder.
bildläsare eller skannrar: en bild, tabell eller text som lästs in med skanner blir
inläst som bitkartebild (läs mera om resolution och annat om skannrar i
tilläggsläsningen).
bildbehandlingsprogram: du kan skapa och rita bitkartebilder med olika
program.

HANTERING OCH LAGRING AV BITKARTEBILDER

Eftersom data i bitkartebilder är lätt att lagra i olika format kan du använda många
olika bildbehandlingsprogram för att se på och redigera dem. Några kända
kommersiella program är bl.a. Photoshop Elements och Paint Shop, och bland de
icke-kommersiella programmen finns t.ex. GIMP (som fungerar med bl.a. Windows
och Linux).

Filformat som typiskt används för att lagra bitkartebilder är t.ex.:

jpeg/jpg: det filformat som de flesta digitalkameror använder för lagring av
bilder och som oftast används på t.ex. webbsidor. Fördelen med jpeg är att man
kan justera lagringsstorleken, men det för med sig en nackdel: en del
information går förlorad varje gång man lagrar en jpeg-bild, så kvaliteten på en
jpeg-bild blir sämre för varje gång man lagrar den! Jpeg lämpar sig bra för
fotografier, men om det finns mycket linjer eller t.ex. stora färgfält kan man få
problem med bildkvaliteten med jpeg-filformatet.
tiff: ett filformat som är populärt bl.a. hos tryckerier och professionella
bildbehandlare eftersom det har vissa saärdrag.
bmp: används mycket allmänt, särskilt med Windows-operativsystemet, men
kräver mycket lagringskapacitet.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/bildbehandling-med-dator/behandling-av-bilder-i-bitkarteformat/skanna-bilder/
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png: ökar i popularitet, bl.a. för webbsidor. Png lämpar sig bra för t.ex.
streckteckningar.
gif: ett filformat som kan lagra endast 256 färger i en bild. Gif lämpar sig inte för
att lagra fotografier, men är utmärkt för teckningar. Gif är ett mycket bra
filformat för bilder med stora fält med jämn färg, eftersom gif packar
informationen tätt utan att förlora bildinformation.

Då man lagrar bildfiler kan informationen i en bitkartebild förändras om man använder
fel filformat, så passa på när du lagrar bilder: lagra inte t.ex. fotografier som du tagit
med en digitalkamera som gif-filer, eftersom färgerna kan förändras! Nedan exempel
på hur mycket kapacitet som behövs för att lagra samma bild i olika filformat:

BETYDELSEN HOS RESOLUTIONEN PÅ BITKARTEBILDER

Resolutionen (skärpan) hos en bitkartebild bestäms av hur många bildpunkter bilden
består av: ju mera bildpunkter eller pixlar (Pixel) bilden består av, desto skarpare är
den, och desto större utskrift kan man göra av bilden utan att kvaliteten på bilden blir
sämre.

Antalet bildpunkter anges genom att ge antalet horisontella och vertikala
bildpunkter: en bild på 1600 x 1200, till exempel, består av 1600 enskilda horisontella
bildpunkter och 1200 vertikala bildpunkter.

Man kan förstora och förminska bitkartebilder. Förminskningen eller minskningen av
bildpunkter är lätt att göra med ett bildbehandlingsprogram, men en förstoring eller
ökning av antalet bildpunkter leder oftast till att bildkvaliteten försämras. Därför borde
du alltid försöka få en bitkartebild som redan har rätt storlek för ditt ändamål: om du
förstorar den efteråt får du oftast en mycket dålig bild! En tumregel är att en bild på
under 1000 x 1000 bildpunkter är ganska dålig med tanke på t.ex. pappersutskrifter.

Då du lagrar bilder på t.ex. en webbsida där andra kan se på dem är det viktigt att du
tänker på skärmresolutionen: vanliga 22″-skärmar har vanligen en resolution på 1680
x 1050 bildpunkter (äldre skärmar 1280 x 1024), så man kan gott se på bilder på
under 1280 x 1024 med dem. Om din bild (t.ex. ett fotografi taget med digitalkamera)
är större än det kommer webbläsaren att visa en förminskad och mindre skarp
version av bilden. Följande exempel består av 323 x 244 bildpunkter.
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LAGRINGSKAPACITET FÖR BITKARTEBILDER

Beroende på filformat kräver bitkartebilder ganska mycket lagringskapacitet. Håll
alltså ett öga på storleken på dina bitkartebilder. Stora bildfiler kan t.ex. lätt förstora
ett textbehandlingsdokument till enorma proportioner, och om de bifogas till e-
postmeddelanden kan de blockera mottagarens e-postlåda. Därför är det bäst att
publicera stora bildfiler eller stora antal bilder på en egen webbsida eller förminska
bilden innan man skickar den.

Kom ihåg: om du förminskar en bild med ett bildbehandlingsprogram och lagrar den
ovanpå den ursprungliga bilden, kan du inte återställa bilden till sin ursprungliga,
skarpa storlek efter att du stängt av programmet. Då du redigerar bilder är det oftast
bäst att spara de ursprungliga bilderna och lagra de redigerade bilderna som skilda
bildfiler.

VEKTORGRAFISKA TECKNINGAR

Vektorgrafiska bilder består inte av enstaka bildpunkter utan av matematiska cirklar,
streck och bågar. Då man lagrar vektorgrafiska bilder lagras inte enskilda bildpunkter
utan t.ex. mittpunkten på en cirkel, en stråle, tjockheten på en konturlinje, och färgen.
Eftersom vektorgrafiska bilder oftast kräver mycket mindre lagringskapacitet än
bitkartebilder lämpar de sig utmärkt för olika sorters teckningar, planritningar, och
dylika ändamål. En annan fördel med vektorgrafiska bilder i jämförelse med
bitkartebilder är att det är lätt att ändra skalan på vektorgrafiska bilder. Om du har
ritat en bild som vektorgrafik kan du förändra skalan efteråt med t.ex. ett
textbehandlingsprogram – utan att kvaliteten påverkas! Om du behöver grafer och
dylika teckningar, ska du alltså inte göra dem som bitkartebilder i ett
textbehandlingsprogram, utan använd ett vektorgrafikprogram (t.ex. CorelDraw).

SKAPA VEKTORGRAFIK

Vektorgrafik skapas vanligen med program som lämpar sig för det (bl.a. Corel Draw).
Du kan också enkelt överföra en vektorgrafisk teckning till ett annat program, t.ex. ett
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textbehandlingsprogram.

Filformaten som typiskt används för att lagra vektorgrafik är bl.a. cdr (Corel Draw)
och wmf  (Windows MetaFile). Observera också att det ingår färdiga bildbibliotek i de
flesta program, med tusentals vektorgrafiska bilder, d.v.s. såkallade ClipArt-bilder.
Följande bild är ett exempel på ClipArt-bilder som ingår i programpaketet Microsoft
Office.

Oftast får man obegränsat använda ClipArt-bilder till icke-kommersiella syften.
Kontrollera alltid användarrättigheterna för ClipArt-bilderna i varje program.
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STRUKTURELL BEHANDLING AV INFORMATION

Då man specificerar strukturen hos information betyder det att man definierar den
exakta strukturen på olika delar av informationen som ska redigeras. I praktiken
stöter man ofta på detta inom textbehandling, vid sammanställning av
bildpresentationer, ombrytning av broschyrer och annat material, samt publicering av
webbsidor.

STRUKTURERING INOM TEXTBEHANDLING

Om man redigerar ett textdokument med ett textbehandlingsprogram, och t.ex. väljer
ett stort typsnitt för en rubrik, innehåller texten inte något som datorn förstår som en
struktur. Men om du anger att rubrikens formatmall ska vara “rubrik på nivå 1” (t.ex.
Heading 1 eller Rubrik 1), förstår datorn vad du vill ha och markerar den utvalda
textdelen med ovannämnda rubrikstil. Sedan kan du utnyttja vissa möjligheter som
struktureringen ger vid textbehandling:

du kan låta programmet automatiskt skapa en innehållsförteckning
du kan göra ändringar till utformningen på t.ex. 70 rubriker på en gång
du kan öppna textfilen med ett annat textbehandlingsprogram utan att
strukturen på texten förändras.

Följande exempel demonstrerar hur den ovan beskrivna struktureringen av
information kan underlätta ditt arbete: en “sida” i exemplet kan vara en sida i ett
textbehandlingsprogram, en bild i en bildpresentation, eller en webbsida, t.ex.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Strukturell behandling av information | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...llning-av-data/f-1-de-vanligaste-typerna-av-representation-av-information/strukturell-behandling-av-information/[17.10.2019 18.10.16]

STRUKTURERING AV BILDPRESENTATIONER

Du kan utnyttja strukturering också då du planerar utformningen på en
bildpresentation, t.ex. Istället för att redigera varje bild för sig behöver du endast
redigera layouten på en normallayout. Då kommer modifieringarna du gör till
utformningen på normallayouten att överföras till alla de andra bilderna i din
presentation (läs mera om hur man använder en normallayout).

STRUKTURERING AV INTERNETPUBLIKATIONER

Fördelarna med strukturerad hantering av information är särskilt tydliga i fråga om
webbsidor, eftersom utformningen på webbsidorna (de såkallade CSS-filerna) och
själva innehållet ofta består av helt skilda filer (läs mera i tilläggsläsningen).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26336
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/kommunikation-over-internet/att-publicera-webbsidor/hur-man-anvander-stilmallar-css/
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VAL AV KORREKT VERKTYG

Eftersom det finns enorma mängder datorprogram, är det inte alltid så lätt att välja
det mest lämpliga programmet i alla situationer. Följande tabeller kan ändå hjälpa dig
att välja rätt verktyg för rätt situation. Tabellen visar dessutom de filformat som
vanligen används för situationerna i fråga.

PROGRAM FÖR TEXTREDIGERING

Uppgift Rekommenderat program Filformat

Att skriva enkla
anteckningar

En texteditor: t.ex. NotePad
(Anteckningsblock) i
Windows eller pico i Linux.

TXT

Att skriva en essä,
studieuppgift eller
t.ex. pro gradu

Textbehandlingsprogram: till
exempel Microsoft Word eller
gratisprogrammen
OpenOffice Writer och
LibreOffice.

bl.a. DOC och DOCX med
Word, ODT i OpenOffice och
LibreOffice. De flesta
programmen kan dessutom
hantera RTF-filer!

Att publicera ett
dokument på
Internet så att
formateringen inte
förändras

Program med vilka man kan
skapa PDF-filer: t.ex.
Microsoft Word, Adobe
Acrobat.

PDF

PROGRAM FÖR HANTERING AV TABELLER

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)

http://www.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/download
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Observera att du inte behöver använda tabellprogram för att skapa en enkel tabell:
det går t.ex. att skapa tabeller med de flesta textbehandlingsprogrammen.

Uppgift Rekommenderat program Filformat

Att skapa en tabell och grafer
med invecklade
kalkyleringsformler

Ett kalkylprogram: t.ex.
Microsoft Excel, OpenOffice
Calc

bl.a. XLS och
XLSX i Excel, ODS
i  Calc

Hantering av en tabell som
innehåller statistik

Ett statistikprogram eller
kalkylprogram: t.ex. SPSS
eller Excel

bl.a. SAV i SPSS
och XLS i Excel

PROGRAM FÖR HANTERING AV
BILDPRESENTATIONER

Uppgift Rekommenderat program Filformat

Att skapa och visa en
bildpresentation som består av
elektronisk text, bilder och övriga
element.

Ett presentationsprogram:
t.ex. Microsoft PowerPoint,
OpenOffice Impress

PPT och PPTX i
Powerpoint,
ODP i Impress

PROGRAM FÖR HANTERING AV BITKARTEBILDER

Uppgift Rekommenderat program Filformat

Att vända, beskära,
ändra storlek o.s.v.
på bitkartebilder

Bildbehandlingsprogram: t.ex.
Adobe Photoshop, Corel
PaintShop Pro, Pixlr eller GIMP

Filformat som inte är
beroende av program:
JPEG, TIFF, PNG, BMP

PROGRAM FÖR HANTERING AV VEKTORGRAFIK

Uppgift Rekommenderat program Filformat

Att rita och sammanställa
posters, planscher, diagram
o.s.v.

Ett program med vilket man kan rita
vektorgrafik: t.ex. CorelDraw, LibreOffice
Draw

CDR i
CorelDraw

OMBRYTNINGSPROGRAM OCH EDITORER FÖR
WEBBSIDOR
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F.2 Textbehandling

Goda rutiner för skrivande

Uppgift Rekommenderat program Filformat

Att ombryta en bok  Ett ombrytningsprogram: t.ex.
Adobe InDesign i Windows eller
LaTeX i Linux.

INDD i Indesign

Att skapa enkla
webbsidor (skrivna
med XHTML)

En texteditor: t.ex.  NotePad eller
Emacs

HTML, XHTML

Underhåll av en
webbsajt

WordPress, DreamWeaver HTML, XHTML, PHP
(ett
programmeringsspråk)

HU erbjuder sina studerande färdiga mallar för dokument, overheadbilder
m.m. Dokumentmallarna finns i materialbanken för den visuella profilen,
dit du har tillträde från HU:s nätverk.

http://unimaterialbank.unigrafia.fi/
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ÖVNINGAR I AVSNITT F.1

ÖVNING 1 – Text

1. Vad har filformaten doc, docx och wpd gemensamt och vad borde du komma
ihåg när du använder dem?

2. Vad är det viktigt att komma ihåg då man använder ovanliga fonter?

ÖVNING 2 – Tabeller

1. Vad kallas delarna som bildar spalterna och raderna i en tabell?

ÖVNING 3 – Bilder och teckningar

1. Bitkartebilder består av enskilda bildpunkter eller… ?
2. Vad är fördelarna med vektorgrafikbilder i jämförelse med bitkartebilder?

ÖVNING 4 – Strukturell hantering av information

1. Vad är det för nytta med strukturell behandling av information vid bl.a.
textbehandling?

ÖVNING 5 – Att välja rätt verktyg

1. Vilket tycker du skulle vara ett lämpligt, snabbt verktyg för att göra anteckningar
med, vilket skulle fungera bra ihop med olika program: ett ombrytningsprogram,
ett textbehandlingsprogram eller en texteditor?
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ÖVNING 1 – Text

1. Filformaten som nämns hör till kommersiella program, så deras
funktionsprinciper är inte öppna för alla programutvecklare. Därför kan det vara
problematiskt att öppna dem med något annat program än det som de har
utvecklats för: alla formateringar i doc- och wpd-dokument kanske inte återges
på rätt sätt med andra program o.s.v. Dessutom kan det hända att filer som har
gjorts med nyare versioner av Office inte kan öppnas med äldre versioner av
mjukvaran.

2. Alla fonter innehåller inte t.ex. de skandinaviska bokstäverna å, ä och ö.

ÖVNING 2 – Tabeller

1. Celler.

ÖVNING 3 – Bilder och teckningar

1. Pixlar.
2. Då man förändrar storleken poå vektorgrafik försämras inte bildkvaliteten.

ÖVNING 4 – Strukturell hantering av information

1. Med ett textbehandlingsprogram kan man utnyttja t.ex. automatiska funktioner
för stilar, innehållsförteckningar och katalogisering.

ÖVNING 5 – Att välja rätt verktyg

1. En texteditor.
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F.2 TEXTBEHANDLING

Man kan skriva anteckningar och oformaterad text med en texteditor, men om man
ska producera mera krävande dokument behöver man oftast ett
textbehandlingsprogram (Word Processor). Med textbehandlingsprogram kan
man bl.a. infoga bilder i ett dokument, skapa tabeller och utnyttja strukturerad
databehandling som t.ex. layout (läs mera om strukturering). I det här avsnittet
kommer vi bl.a. att se på följande saker:

hantering av inställningar för sidor
hur man skapar en innehållsförteckning
numrering av sidorna
användning av tabeller och bilder i dokument
att lagra i olika filformat och att skriva ut

De ovannämnda funktionerna kommer att demonstreras med
textbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Funktionerna är dock liknande i alla
textbehandlingsprogram, som t.ex. i  OpenOffice Writer.
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GODA RUTINER FÖR SKRIVANDE

När man använder textbehandlingsprogram är det nyttigt att känna till vissa rutiner
som har visat sig vara bra. Rutinerna är bl.a.:

Försök skriva så ordentligt som möjligt från början.
Använd stilar! Stilarna är formateringar (indrag, bokstavssnitt, radavstånd m.m.)
som lagras under ett gemensamt namn, och som man kan använda för att
strukturera sitt dokument (rubriker, brödtext, innehållsförteckning m.m.). Stilar
används för att någon viss formatering (storlek, bokstavssnitt o.s.v.) i en text
oftast upprepas flera gånger. Om man har definierat formateringen i stilarna,
behöver man bara välja den förhandsinställda stilen för en viss textdel (t.ex. en
rubrik), och då formateras den enligt stilen man har valt.
Det lönar sig att sammanfoga text och bilder först när texten i stort sett är färdig.
Det är bäst att planera layouten med början från början av texten.
Om möjligt, använd textbehandlingsprogrammets automatiska
stavningskontroll. Lita ändå inte för mycket på programmet; du anvsarar i sista
handen själv för kvaliteten på din text.
Om det blir ofullbordade partier kvar i en text som annars är färdig, kan du
markera dem med med någon teckensträng som är lätt at hitta (t.ex.
“OFÄRDIG”). Du kan senare söka fram de partien med funktionen Find (Sök) i
textbehandlingsprogrammet.
Om filstorleken för ditt dokument växer för att du använt bl.a. bilder i det, ska du
INTE dela upp dokumentet i flera dokument (om du delar upp det i flera filer kan
du t.ex. inte utnyttja stilarna). Kontrollera hellre i sådana fall storleken på
bilderna och andra objekt som ingår. Alltför stora bilder gör lätt dokumentfiler
överstora. Om dokumentfilen trots passlig bildstorlek blir för stor kan du
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F.1 De vanligaste typerna av representation av information

Text

Tabell

Bilder och teckningar

Strukturell behandling av information

Val av korrekt verktyg

Övningar i avsnitt F.1

F.2 Textbehandling

Goda rutiner för skrivande

Redigera ett dokument

komprimera filen innan du publicerar den eller t.ex. skickar den till en vän.
Om du gör en ny version av ett dokument med endast små förändringar lönar
det sig att markera förändringarna med någon av signalfunktionerna i
textbehandlingsprogrammet (t.ex. den såkallade highlight-funktionen).
Framhävandet av textpartiet gör det lättare att upptäcka förändringarna i texten,
särskilt om någon annan ska läsa dokumentet.
Om ett dokument är långt och viktigt är det bäst att lagra flera versioner av det
medan man arbetar på det.
Om man behöver skriva matematiska formler i ett dokument kan man utnyttja
bl.a. funktionen formeleditor, symbolfonter samt övre och nedre index. Dessa
funktioner kommer att beskrivas närmare på annat håll i detta avsnitt (om
formeleditorn kan du läsa mer i Alma).
Kom ihåg ergonomin och ta en paus för att sträcka på benen tillräckligt ofta.
Man kan förhindra problem med t.ex. axlarna, “mushand” m.m. genom att t.ex
använda tangentbordet istället för musen. Läs mera om
tangentbordskommandon som underlättar skrivarbetet.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/en/help/3117
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/operativsystem-och-tillampningsprogram/tangentkommandon/
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REDIGERA ETT DOKUMENT

Då du startar ett textbehandlingsprogram skapar programmet ett tomt dokument åt
dig. Du kan börja skriva i det tomma dokumentet direkt.

RADAVSTÅND

När du skriver en text och kommer till slutet av en rad flyttas muspekaren automatiskt
till följande rad. På det viset skapar programmet ett stycke (Paragraph) av texten du
skriver. Man behöver alltså endast trycka på Enter om man vill börja på ett nytt
stycke eller vill lägga in tomma rader i texten. Om du vill att din text hålls samman i
ett stycke, men ändå vill byta rad, ska du trycka på tangentkombinationen Alt+Enter.
Då gör programmet ett såkallat manuellt radbyte (manual line break) och programmet
tolkar inte radbytet som ett nytt stycke.

SIDBYTE

Textbehandlingsprogram sköter om sidbyte automatiskt, men om du vill bestämma
var sidan byts själv ska du föra muspekaren till början av det stycke som du vill börja
den nya sidan med. Tryck sedan på tangentkombinationen Ctrl+Enter. Sådant
manuellt sidbyte (manual page break) behövs t.ex. då man vill starta ett nytt kapitel i
sitt dokument och vill att rubriken kommer högst upp på en sida. Observera att man
kan förändra inställningarna för sidbyte via textbehandlingsprogrammets stilar (det
står mera om stilar i ett skilt kapitel om dem).

FUNKTIONERNA SÖK OCH ERSÄTT
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I takt med att antalet sidor i ett dokument ökar blir det allt svårare att hitta ett visst
parti i texten eller att redigera flera liknande partier. Med hjälp av sökfunktionen kan
du lätt hitta det avsnitt du söker, och med ersättfunktionen kan du med en gång göra
så många rättelser till en text som helst.

SÖKFUNKTIONEN

I Microsoft Word hittar du Find (Sök) -kommandot på menyfliken Home (Start).
Du får fram en mer mångsidig sökfunktion genom att klicka på triangelknappen
intill texten och klicka på Advanced Find (Avancerad sökning).

Genom att skriva sökordet i fönstret som öppnas och sedan klicka på Find Next (Sök
nästa) får man programmet att söka fram sökordet ur dokumentet.

ERSÄTTFUNKTIONEN

För att ersätta ett visst ord eller en teckensträng i ditt dokument i Word, välj
kommandot Replace (Ersätt) på fliken Home (Start).
I andra textbehandlingsprogram finns funktionen Find and Replace (Sök och
ersätt) under menyn Edit (Redigera).

Skriv in både ordet som ska ersättas och ordet som du vill ersätta det med i fönstret
som öppnas. När du klickar på Replace (Ersätt) söker programmet fram följande
förekomst av ordet och ersätter det med det nya ordet. Om du klickar på Replace all
(Ersätt alla) söker programmet alla förekomster av ordet i dokumentet och ersätter
dem.

RÄKNA ANTAL TECKEN I ETT DOKUMENT

Ibland kan du behöva kontrollera antalet tecken eller ord i det dokument som du
arbetar med. Informationen kan behövas till exempel när du vill hålla dig inom
maximilängden för din uppgift.

I ett Word-dokument ser du antalet ord i det blå fältet nere på sidan. Om du klickar

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_replace.jpg
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på siffran visas följande fönster, där du också ser antalet tecken och annan närmare
information.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_wordcount.jpg
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SIDINSTÄLLNINGAR

Med funktionen utskriftsformat kan man ändra på sidornas inställningar i dokumentet,
som t.ex.:

marginalerna
sidans orientering och storlek
vilket pappersfack som ska användas vid utskrift
avvikande förstasida eller avvikande udda sidor

I exemplen på den här sidan har vi använt programmet Microsoft Word 2010.
Inställningarna görs på liknande sätt med de flesta program.

MARGINALER

Med marginalerna definierar man det område som finns mellan textpartiet och
papprets kant. I Word ställer man in marginalerna via fliken Layout (Sidlayout) och
gruppen Page Setup (Utskriftsformat). Klicka på Margins (Marginaler) och välj
passande alternativ på menyn som öppnas.
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Man kan fritt välja marginalbredd genom att klicka på knappen nere till höger (se
bilden ovan). Skriv in önskad marginalbredd på de tomma fälten på fliken Margins
(Marginaler) i menyn Page Setup (Utskriftsformat) och stäng sedan fönstret
genom att klicka på OK.

Du kan också ställa in avståndet mellan sidhuvud och -fot (läs mera om sidhuvud och
-fot) och papprets kant, samt kanter som kan behövas för bindning av en bok.

Den finländska standardiseringsföreningen (SFS-standard)
rekommenderar en enhetlig layout for dokument: vänster kant 2 cm,
överkanten 1 cm. Höger kant och nederkanten inställs enligt skrivarens
minimikrav (vanligen 0,9 cm).Rekommendationerna vid olika fakluteter
och institutioner kan avvika en hel del från SFS-standarden, så kontrollera
alltid vad din fakultet rekommenderar!

SIDORIENTERING

Om du ändrar på sidorienteringen kan du skriva ut en liggande sida i stället för en
stående, som är normalvärde. Du kan ha nytta av det här t.ex. om du har ritat en bred
tabell och vill skriva ut den på en hel sida.

Med Word-programmet kan man ändra sidorienteringen i gruppen Page Setup
Utskriftsformat på fliken Layout (Sidlayout). Klicka på ikonen Orientation
(Orientering) för att öppna en lista där du kan välja orientering (Landscape =
liggande, Portrait = stående).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/02016_pagesetup_margins.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26317
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26317
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SIDSTORLEK

Den vanligaste pappersstorleken i Finland är A4 (21 cm x 29,7 cm). Om man vill
skriva ut ett dokument på t.ex. ett A3-pappersark är det bäst att ändra storleken på
sidan. Vissa skrivare kan ha normalvärdet Letter för pappersstorleken, och den
skiljer sig från A4. Kom alltså ihåg att kontrollera pappersstorleken, särskilt om
utskriften ser annorlunda ut än på skärmen.

Med Word kan man ändra sidstorleken på fliken Layout (Sidlayout) och gruppen
Page Setup (Utskriftsformat). Klicka på ikonen Size (Storlek) för att öppna en lista
där du kan välja bland olika alternativ för sidstorlek.

Välj storleken du vill ha i rutan Paper size (Pappersstorlek). Godkänn inställningen
genom att klicka på OK.

ANNORLUNDA FÖRSTASIDA

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_orientation_pika.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_size_pika.jpg
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Man kan ställa in förstasidan med annan formatering än de övriga sidorna. Det kan
vara händigt om man t.ex. inte vill ha sidonummer eller övriga löpande data på första
sidan.

Med Word ställer man in den avvikande förstasidan genom att öppna fliken Layout
(Sidlayout) och klicka på knappen nere till höger i gruppen Page Setup
(utskriftsformat) (se bilden ovan, under rubriken “Pappersfack”). Gå till fliken
Layout (Layout). Kryssa för alternativet Different first page (Annorlunda
förstasida) och godkänn genom att klicka på OK.

OLIKA UDDA OCH JÄMNA SIDOR

Du kan ställa in textbehandlingsprogrammet så att det gör vänster och höger sida i
ditt dokument olika. Då kan du t.ex. ha olika sidhuvuden och sidfötter till höger och
vänster (läs mera om sidhuvud och -fot).

Man kan ställa in olika udda och jämna sidor i Word genom att öppna fliken Layout
(Sidlayout) och klicka på knappen nere till höger i gruppen Page Setup
(Utskriftsformat) (se bilden ovan under rubriken “Pappersfack”). Kruxa för Different
odd and even (Olika udda och jämna sidor) och godkänn genom att klicka på OK.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_differentfirst.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26317
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_differentoddeven.jpg
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Bilder i dokument

Öva med hjälp av denna simulation!

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Office2010_word_pagesetup_sv.htm
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VAL AV TEXTPARTI, FORMATERING OCH

SPECIALTECKEN

Observera: i exemplen på den här sidan används programmet Microsoft
Word. De flesta av dessa funktioner fungerar dock med samma princip
även i andra program, t.ex. Open Office Writer.

Då man skriver ett långt dokument lönar det sig att utnyttja de redan innan nämnda
mallarna (läs mera om stilar). Dock om dokumentet är mycket kort är det inte
nödvändigt att använda mallar: det räcker med att man gör de få formateringar som
behövs med hjälp av tecken- och styckformateringarna – dvs. med att definiera
t.ex. teckensnitt och -storlek direkt för texten.

VAL AV TEXTPARTI FÖR FORMATERING

Man gör nästan utan undantag font- och andra formateringar till ett  utvalt textparti;
med de flesta program ser man det utvalda partiet i negativfärger. Det är bra att
behärska de vanligaste sätten att välja ett textparti m.m.

MUSVAL

Följande tabell visar de vanligaste sätten att välja ett objekt med musen:

Valsätt Valobjekt

Välj objekt med den primära Vad som helst, från enskilda tecken till hela
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musknappen nedtryckt dokument – det är upp till dig.

Startklick + Alt + slutklick – || –

Dubbelklicka på ett ord Ordet i fråga

CTRL + klick i en sats Satsen i fråga

Klick till vänster om en rad Raden i fråga

Trippelklick på ett stycke Stycket i fråga

CTRL + klick i vänster marginal
av dokumentet

Hela dokumentet

CTRL + dubbelklick på önskade
ord

Flera olika objekt på samma sida

VAL AV TEXTPARTI MED TANGENTBORDET

För muspekaren till det ställe där du vill börja välja textpartiet. Används sedan Alt-
och piltangenterna m.m. enligt följande tabell.

Valsätt Valobjekt

CTRL + A Väljer allt

Alt + vänster eller höger pil Ett tecken åt gången i pilens riktning.

Alt + pil upp eller ner En rad åt gången i pilens riktning.

CTRL + Alt + pil Ett ord åt gången i pilens riktning.

Alt + End Partiet från muspekaren till slutet av raden.

Alt + Home Partiet från muspekaren till början av raden.

CTRL + Alt + End Partiet från muspekaren till slutet av dokumentet.

CTRL + Alt + Home Partiet från muspekaren till början av dokumentet.

TEXTFORMATERING

Du kan göra dokumentet tydligare och lättare att läsa med olika formateringar. Man
kan formatera ett dokument antingen medan man skriver det eller efteråt. När du vill
formatera en text ska du först välja textpartiet och sedan den formatering du önskar.

Textbehandlingsprogram har oftast ett särskilt verktygsfält där basverktygen för
formatering av text finns gruppperade. Nedan ser du gruppen Font (Tecken) på
fliken Home (Start) i programmet Word.
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De viktigaste formateringsverktygen har omringats med ett rött streck på bilden
ovan.  Från vänster är de:

val av teckensnitt
val av teckenstorlek
fet stil
kursiverad stil
understreckning

Fet och kursiverad stil samt understreckning fungerar så att man slår på eller av dem.
Om man vill ta bort formateringen ska man välja det formaterade textpartiet och
klicka på formateringsknappen. Kom ihåg att vetenskaplig text mera sällan innehåller
sådan accentuering än vanlig text.

Förutom de ovannämnda formateringarna finns det andra teckenformateringar i
textbehandlingsprogram. Man kan definiera t.ex. olika understrecknngar, färgen på
teckensnittet, övre och nedre index samt överstreckning. Man kan avlägsna
formateringarna på ett utvalt textstycke genom att klicka på knappen Clear
Formatting (Radera formatering) i övre högra hörnet av gruppen Font (Tecken).

Med Word kan man utföra ovannämnda formateringar på följande vis: välj
textavsnittet som du vill formatera, och klicka på knappen Font (Tecken) i nedre
högra hörnet av gruppen Font (Tecken), eller alternativt tryck på tangenterna Ctrl+D.
Välj den formatering du vill ha och godkänn genom att klicka på OK.

FORMATERING AV STYCKEN

I textbehandlingsprogram uppfattas texten mellan två tryck på Enter som ett stycke.
Då man formaterar ett stycke, gäller formateringarna alltid hela stycket. Sådana
formateringar är t.ex. textutjämning och -indragning. Man kan bestämma
formateringarna för ett stycke både innan man skriver det och efteråt.

RADAVSTÅND

I de flesta textbehandlingsprogram finns det ett normalvärde (1) för radavståndet.
Man kan också ändra på radavståndet enligt behov: förutom 1 används ofta
1&frac12; och 2. Med Word kan man ändra på radavståndet genom att välja
textpartiet, sedan klicka på knappen Line Spacing (Radavstånd) i gruppen
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Paragraph (Stycke) på fliken Home (Start) (se exemplet nedan). Ställ in önskat
radavstånd för textstycket.

Observera att man kan – och oftast bör – ställa in radavståndet samt övriga
sidinställningar som nämns på denna sida via formatmallarna.

PLACERING AV TEXTEN

Du kan placera texten på fyra olika sätt: så att vänster kant är jämn, höger kant är
jämn, texten placeras på mitten, eller båda kanterna är jämna.

Man väljer placering av texten genom att först välja styckena man vill formatera. Om
formateringen endast rör ett textstycke räcker det med att föra muspekaren innanför
stycket. Klicka därefter på en av placeringsknapparna i verktygsfältet:

INDRAGNINGAR

Med indragningar avser man att något avsnitt av texten börjar längre in från vänster
kant än resten av dokumentet (t.ex. rubriker). Man kan också använda indragning om
man vill skriva rubriekn och första textraden i stycket på samma rad. Indragningar
kan också göreas antingen medan man skriver eller efteråt.

Indragning från vänster kant Hängande indragning

Om du vill göra en indraging från vänster kant ska du göra såhär:
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1. Kontrollera först att du ser linjalen i ordbehandlingsprogrammet. Om den inte
syns ska du ta fram den genom att kruxa för Ruler (Linjal) i gruppen Show
(Visa) på fliken View (Visa).

2. Om du redan har skrivit textstycket, ska du föra muspekaren till ifrågavarande
stycke. Om du inte har skrivit det än, för muspekaren till början av den rad där
stycket ska börja.

3. Klicka därefter på knappen  Increase Indent (Öka indrag) på fliken Home
(Start).

4. Indragningen ökar enligt normalvärdet på tabulatorn varje gång man klickar
på knappen. Håll ett öga på linjalens tabulatormärke:

Om du vill skriva t.ex. följande rubrik i vänster marginal igen måste du ta bort
indragningen. Det gör du på följande vis:

1. Tryck på Enter för att gå till en tom rad.
2. Klicka på knappen Decrease Indent (Minska indrag) så många gånger att

indragningen avlägsnas helt.

3. Håll ett öga på linjalen igen!

I dokument använder man ibland “hängande indragningar”, där rubriken skrivs på
samma rad som styckets  första textraden.  Gör en hängande indragning på
följande sätt:

1. Skriv rubriken i vänster kant av dokumentet.
2. Tryck på tangentkombinationen Ctrl + T en eller flera gånger så att den nedre

triangeln på linjalens indragningsmärke flyttas till indragningsplaceringen för
stycket.

3. Flytta muspekaren till början av den egentliga texten med hjälp av
tabulatortangenten.
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4. Skriv texten i stycket.
5. Om du vill skriva ett nytt stycke kan du byta stycke med Enter. Observera att

muspekaren förflyttas till vänster kant igen. Du kan se på linjalen att
indragningen ännu är i bruk. Skriv en ny rubrik och fortsätt på ovanstående sätt.
Om du inte vill ha en ny rubrik för något stycke kan du gå direkt till början av
stycket med tabulatorn.

Ta bort hängande indragning på följande sätt:

1. För muspekaren till det stycke där du vill ta bort den hängande indragningen,
eller till en tom rad under texten.

2. Tryck på tangentkombinationen Ctrl + Alt + T så många gånger att båda
trianglarna på linjalen är i vänstra kanten.

SPECIALTECKEN OCH SYMBOLER

Ibland behöver man i sin text tecken som är svåra att åstadkomma med
tangentbordet (t.ex. ß, ç och æ). De flesta textbehandlingsprogram har särskilda
symbolbibliotek från vilka man kan infoga sådana specialtecken i sitt dokument.

Med Word kan man infoga specialtecken genom att föra muspekaren till önskad
placering i texten och sedan klicka på ikonen Symbol (Infoga symbol) på fliken
Insert (Infoga). Klicka sedan på More Symbols (Fler symboler).
Då öppnas fönstret på följande bild. Där kan man välja tecknen i det teckensnitt man
önskar. Foga in tecknet genom att klicka på knappen Insert (Infoga).
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Edellinen Seuraava
PAGES

1 Introduktion

2 IT-miljön vid HU

3 Informationssökning

4 Datasäkerhet

Fördjupade studier: framställning av data (1 sp)

F.1 De vanligaste typerna av representation av information

Text

Observera att det för varje teckensnitt ingår olika symbolmenyer. Om du inte hittar
symbolen du vill ha, kan du byta teckensnitt via listan Font  (Teckensnitt). Om du vill
ha tecknet i en vanlig text och att den är av samma teckensnitt som den övriga
texten, ska du välja tecknet från alternativen i Normal text.

Man kan också infoga matematiska formler i sin text. Dem får man genom att välja
Equation (Ekvation) på fliken Insert (Infoga).

Alla specialtecken (som matematiska tecken eller specialtecken i främmande språk)
finns inte alltid i de vanligaste teckensnitten. IT-personalen vid din fakultet kan ge dig
mera upplysningar om sådana specialtecken.
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FORMATMALLAR

Formateringar (indragning, teckensnitt, kanter o.s.v.) som lagras under ett
gemensamt namn kallas formatmallar. Mallarna kan användas då någon viss
formatering upprepas många gånger i ett dokument.

Det är viktigt att kunna redigera mallarna för varje dokument för att kunna använda
dem effektivt. Om man t.ex. vill göra alla rubriker större – eller vill ändra radavstånd i
hela brödtexten – behöver man endast göra förändringen i mallen. Formatmallar som
används i textbehandlingsprogram är t.ex.:

    olika rubriknivåer, bl.a. mallarna Heading 1 (Rubrik 1) och Heading 2 (Rubrik
2)
   brödtexten: mallen för själva texten
    bildtexter: det finns ofta (men inte alltid) skilda mallar för bildernas
beskrivningar
    innehållsförteckningstexten: innehållsförteckningen har ofta sin egen mall

Om man använder mallar behöver man inte göra förändringar skilt på varje
dokumentsida. Eftersom formatmallarna gör redigeringen av dokument snabbare,
lönar det sig att använda dem bl.a. vid textbehandling.

I Offices senaste versioner finns verktygen för att behandla format grupperade på
fliken Home (Start) (se bilden nedan).

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)
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STYCKE- OCH TEXTMALLAR

Det finns två typer av mallar:

Styckemallar: inverkar på hela textstycken, t.ex. indragningar och placering av
texten. Styckemallarna markeras med symbolen ¶ .
Textmallar: påverkar den utvalda texten. Textmallarna markeras med
symbolen a.

Om du vill använda en styckemall ska du klicka på stycket du vill formatera.  Om du
däremot vill använda en teckenmall ska du välja texten med musen. Sedan kan du
byta formatantingen i Format-fönstret (mera om det längre ned på sidan) eller från en
mera grafisk formatmeny, som man öppnar genom att klicka på knappen till höger i
verktygsgruppen Styles (Format):

Då man för musen över de olika formaten i menyn som öppnas ser man hur de
påverkar textens formatering. Välj önskat format genom att klicka på det i menyn. På
exemplet nedan har muspekaren förts till ett av Words egna format, Subtle
Emphasis (Diskret betoning), och den utvalda texten har betonats.
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Använd de färdiga rubrikmallarna i programmet i långa dokument. Då kan du utnyttja
dem senare då du ska strukturera dokumentet och göra innehållsförteckning. Om
rubrikmallen inte är lämplig för ditt dokument kan du formatera den som du önskar.

Styckemallen påverkar hela stycket (t.ex. indragningar, radavstånd, teckensnitt och
dess formateringar). Textmalen påverkar endast det utvalda textpartiet (t.ex.
teckensnitt och dess storlek, färg, understreckningar och specialeffekter).

Om man placerar muspekaren i ett textstycke ser man vilken formatering stycket har i
Styles (Formatmallar)-fönstret, som man kan öppna genom att klicka på knappen i
nedre högra hörnet av verktygsgruppen, eller alternativt genom att trycka ner
tangenterna Alt+Ctrl+Shift+S samtidigt.

Man kan avlägsna alla formateringar på ett utvalt stycke genom att klicka på Clear
Formatting (Radera formatering) i stilmenyn i verktygsgruppen Styles (Format),
eller på Clear All (Radera alla) i Styles (Formatmallar)-fönstret.

SKAPA EGNA FORMATMALLAR

Textbehandlingsprogrammen innehåller flera färdiga mallar. Om ingen av dem är
lämpliga för dina behov kan du skapa din egen mall (vi ser närmare på hur man
redigerar dem längre fram på den här sidan). Mallen lagras i dokumentet du håller på
med.

Då man skapar en ny stil ska man först öppna dokumentet där man vill använda den
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nya stilen. Sedan klickar man på knappen nere till höger av verktygsfältet för att
öppna Styles (Formatmallar)-fönstret. Klicka på knappen New style (Nytt format)
(se följande bild) för att börja skapa en ny stil.

Nu kommer det upp ett inställningsfönster för den nya mallen (se följande bild) där du
kan ge namn åt den i fältet Name (Namn), och välja objektet för mallen (ett stycke,
ett tecken, en tabell eller en lista). Sedan ska man välja grunden som den nya
mallen baserar sig på. De delar av mallen som du inte redigerar kommer att vara som
i grundmallen. Normalvärdet för alla styckemallar är Normal. Om du har skapat
någon annan mall som skulle vara lämplig som grund till den nya mallen, kan du välja
den från listan vid Style based on (Formatmall baserad på).

I listan Style for following paragraph (Formatmall för följande stycke) kan man
välja vilken mall som ska gälla efter att man trycker på Enter efter slutet av stycket.
Efter en rubrikmall, t.ex., kommer vanligen mallen Normal.

Programet lagrar den nya formatmallen till mallarna i det öppna
dokumentet om du kruxar för New documents based on this template
(Nya dokument som baseras på den här mallen). Då kan man
uppdatera t.ex. mallen som är normalvärde (Default template) i sitt eget
textbehandlingsprogram så att det använder den mall man själv vill ha.
Om du inte kruxar för ovannämnda inställning används mallen endast för
dokumentet som du håller på med.
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Klicka härnäst på knappen Format (Format) som du ser på bilden ovan. Då visar
programmet formateringsalternativen för mallen. Välj den egenskap du vill formatera.
I exemplet på nästa bild är det textstycket som formateras: för att ändra på
inställningarna ska man välja Paragraph (Stycke) i menyn Format.

Om du vill formatera andra egenskaper, kan du klicka på Format i den första menyn
på nytt och välja dem.

I menyfönstret New Style (Nytt format) kan du se vilken som är grunden för mallen
och hurudana förändringar du har gjort till grundmallen då du skapat den nya mallen.
Godkänn alla val genom att klicka på OK. Nu är mallen färdig och du kan ta den i
bruk via Styles (Formatmallar)-fönstret (fönstret i högra kanten av programmet) eller
från formatlistan i verktygsgruppen Styles (Format).

REDIGERA FORMATMALLAR

Det kan hända att du upptäcker att du behöver ändra på formateringen eller
inställningarna för textstyckena medan du använder en mall. Då kan du redigera
mallen. Förändringarna uppdaterar texten så att de gäller alla stycken som använder
samma formatmall.
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Med Word kan du redigera mallen genom att klicka med den sekundära musknappen
på formatet du vill redigera i  Styles (Formatmallar)-fönstret (se följande bild). Välj
Modify (Ändra) ur menyn som öppnas. Då får du fram det bekanta urvalsfönstret där
du kan redigera mallen. Godkänn de förändringar du gjort genom att klicka på OK.

När du är färdig med förändringarna kommer de automatiskt att tillfogas alla stycken
där du använt ifrågavarande formatmall.

Observera att mallarna inte alltid kan överföras helt felfritt från en programversion till
en annan. Ta dig alltså tid att redigera dem om du öppnar ditt dokument med en
annan programversion eller ett annat textbehandlingsprogram.

Man kan också byta formatmall direkt i ett öppet dokument: gör
förändringarna i det stycke där du vill ändra mallen. För muspekaren in i
stycket och öppna menyn för mallar i aktivitetsrutan, och välj där
alternativet Update to Match Selection (Uppdatera enligt urval).Man
kan redigera alla andra mallar utom Normal på det här sättet. Om du vill
ändra på den mallen, måste du redigera den via aktivitetsrutan på
ovannämnda sätt.

TA BORT FORMATMALLAR

Dokument innehåller vissa grundmallar som man inte kan avlägsna, men alla mallar
som man själv gör kan man också avlägsna.

Med Word kan man avlägsna mallar genom att med den sekundära musknappen
välja formatets namn i Styles (Formatmallar)-fönstret. Programmet visar då ett
fönster där du kan radera (Remove, Ta bort) ditt val.
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SIDHUVUDEN OCH -FÖTTER

Med sidhuvuden (Header) och –fötter (Footer) avser man text eller bilder som
automatiskt skrivs ut i övre eller nedre kanten av varje sida av ett dokument eller del
av det. De kan bestå av t.ex. en logotyp eller kontaktuppgifter. På den här sidan ser
vi på hur man hanterar dem med Word.

SKAPA SIDHUVUDEN OCH -FÖTTER

Med Word lägger man in sidhuvuden och -fötter i ett dokument genom att  välja
önskat alternativ från gruppen Header & Footer (Sidhuvud/sidfot). Välj sedan
modell på sidhuvud, -fot eller -nummer från listan som öppnas.

Då du har gjort ditt val kommer det att synas en rad i övre och nedre delen av
dokumentet som du arbetar med. De är avskiljda från resten av dokumentet med
streckade linjer. På bilden nedan ser man fältet för sidhuvudet.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_insertheaderfooter.jpg


Sidhuvuden och -fötter | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...igitalkompetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/huvuden-och-fotter/[17.10.2019 18.11.47]

Edellinen Seuraava
PAGES

1 Introduktion

2 IT-miljön vid HU

3 Informationssökning

4 Datasäkerhet

Lägg in texten eller grafiken för huvudet inom den streckade rutan. om du vill lägga in
datum eller sidnummer, ska du använda knapparna på fliken Header and Footer
Tools (Verktyg för sidhuvud och sidfot) som har blivit synlig. Gå tillbaka till normal
vy genom att klicka på knappen Close Header and Footer (Stäng sidhuvud/fot) till
höger på fliken.

REDIGERA SIDHUVUDEN OCH -FÖTTER

Huvudena och fötterna syns som ljusgrå text på varje sida. Om du vill ändra på dem
kan du öppna redigeringsfönstret genom att dubbelklicka på huvudet eller foten. Gör
önskade förändringar och stäng vyn genom att dubbelklicka på dokumenttexten.

AVLÄGSNA SIDHUVUDEN OCH -FÖTTER

Om du vill avlägsna huvuden eller fötter ska du öppna redigeringsfönstret och välja
hela texten du vill avlägsna. Tryck sedan på Delete-tangenten och stäng vyn genom
att dubbelklicka på dokumenttexten.

I listan som öppnas då man klickar på knapparna Header & Footer
(Sidhuvuden/Sidfötter) i verktygsfältet för sidhuvuden och -fötter finns
det färdiga sidhuvuden och -fötter. Prova!
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SIDNUMMER OCH INNEHÅLLSFÖRTECKNING

På den här sidan berättar vi om

sidnumrering
innehållsförteckning
sidnumrering av endast en del av dokumentet.

I de flesta textbehandlingsprogram kan man automatiskt infoga olika delar så som
sidnumrering och innehållsförteckning. På den här sidan berättar vi om hur man
använder dessa funktioner. Instruktionerna är gjorda för Microsoft Word, men de
presenterade funktionerna fungerar med samma princip även i andra
textbehandlingsprogram.

Se här en demonstrationsvideo om hur man gör en innehållsförteckning!

SIDNUMRERING

Nästan alla textbehandlingsprogram kan automatiskt numrera sidorna i ett dokument.
Skriv alltså inte sidnummer för hand!

INFOGA SIDNUMMER

Du kan infoga sidnummer i ett dokument genom att öppna fliken Insert (Infoga) och
sedan Page Number (Sidnummer) i gruppen Header and Footer
(Sidhuvud/sidfot). Programmet visar då dialogrutan nedan där du kan välja
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sidnumrets position på sidan (sidans övre eller nedre kant, marginalen, eller det ställe
där muspekaren finns vid tillfället). För muspekaren till önskad position och välj den
modell du vill ha ur de färdiga alternativen som öppnas i en meny.

Om du inte vill ha sidnummer på förstasidan ska du kryssa för Different First Page
(Annorlunda första sida) på fliken Header and Footer Tools (Verktyg för
sidhuvud och sidfot) som visas menyn när dokumentets sidhuvud eller sidfot är
aktiverat. Läs mera om sidhuvuden och -fötter här.

AVLÄGSNA SIDNUMMER

Dokumentets sidnummer finns i huvudet eller foten, beroende på var du har placerat
dem. Om du vill avlägsna ett sidnummer som har infogats på ovannämnda sätt ska
du göra såhär:

1. Gå till ifrågavarande huvud eller fot. Sidnumret finns där inom en textram.
2. Klicka på ramen.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_insertnumber.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_differentfirstpagenumber.jpg
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3. Ta bort den med Delete-tangenten.

Mer info om tillsättning av sidnummer med olika textbehandlingsprogram
och t.ex. instruktioner till att börja numreringen på någon annan sida än
den första finns på Helpdesk-sidorna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det är lätt att skapa en innehållsförteckning om du har formaterat alla rubrikerna i
dokumentet med formatmallar (Heading 1, Heading 2 o.s.v.). När du vill skapa en
innehållsförteckning kan programmet hämta alla rubriker som formaterats enligt
mallen och lägga upp en innehållsförteckning av dem. Rubrikerna infogas i
innehållsförteckningen enligt sidnummer.

Textbehandlingsprogrammen innehåller olika färdiga formateringar för
innehållsförteckningarna. Du kan också ändra på utseendet hos en
innehållsförteckning genom att redigera formatmallen för den. Mallarna för
innehållsförteckningar heter vanligen TOC1–TOC9: namnet kommer från orden Table
of Contents och numret hänvisar till rubriknivån.

Om du ändrar utseendet på en innehållsförteckning genom att redigera
innehållsförteckningen kommer ändringarna att försvinna när du
uppdaterar innehållsförteckningen! För att ändringarna ska bli
permanenta måste de göras i mallarna för innehållsförteckningen.

För att skapa en innehållsförteckning ska du föra muspekaren till det ställe i ett
dokument med formatmallar där du vill ha innehållsförteckningen. I allmänhet skapas
den på en tom sida i början av dokumentet. Du kan skapa en ny tom sida i ett
dokument genom att placera muspekaren i början av dokumentet och välja Insert
(Infoga) och Blank page (Tom sida).

Gå till fliken References (Referenser) och välj ikonen Table of Contents
(Innehållsförteckning) i gruppen Table of Contents (Innehållsförteckning). I
menyn som öppnas ser du automatiska mallar för innehållsförteckningar som du kan
utnyttja för att skapa en innehållsförteckning till ditt dokument.

Alternativt kan du redigera innehållsförteckningen till önskat format genom att klicka
på Custom Table of Contents (Anpassad innehållsförteckning). Då öppnas en
dialogruta på skärmen i enlighet med bilden nedan.  Välj utseende på
innehållsförteckningen. I rutan Preview (Förhandsvisning) ser du de olika
alternativen. I fönstets nedre kant kan du ställa in sidnumrering, antalet rubriknivåer i
innehållsförteckningen samt vilket fyllnadstecken som ska användas. Om du själv vill
redigera innehållsförteckningen ska du välja alternativet From template (Använd

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3272
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mall). Klicka sedan på Modify (Redigera) så får du upp dialogrutan Style (Stil). I
detta fönster kan du redigera t.ex. teckensnitt m.m. för innehållsförteckningen.
Godkänn varje förändring genom att klicka på OK, och godkänn även inställningarna
genom att klicka på OK. Programmet lägger in innehållsförteckningen på det ställe du
har valt.

Observera att man måste skapa innehållsförteckningen i det dokument som den
gäller, annars fungerar inte uppdateringen av innehållsförteckningen.

UPPDATERA INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Innehållsförteckningen uppdaterar sig sällan automatiskt. Om du senare lägger till
eller avlägsnar text från dokumentet, måste du uppdatera innehållsförteckningen.

Med Word kan du uppdatera den genom att klicka på innehållsförteckningen med
den högra musknappen och välja Update Field (Uppdatera fältet) ur snabbmenyn.
Om du har lagt in nya rubriker eller förändrat rubrikerna i dokumentet ska du välja det
senare alternativet på bilden nedan. I andra fall räcker det med det övre alternativet,
d.v.s. uppdatering av sidnumren. Godkänn uppdateringen genom att klicka på OK.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_toc.jpg
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SIDNUMRERING AV ENDAST EN DEL AV DOKUMENTET

Du kan sidnumrera endast en del av dokumentet, om du indelar dokumentet i
delar. När det gäller till exempel ett proseminariearbete eller en pro gradu-avhandling
vill man sällan att omslaget eller innehållsförteckningen sidnumreras, utan endast
den egentliga brödtexten.

Du delar in ett dokument på följande sätt:

Ta först bort den tidigare innehållsförteckningen, om dokumentet har en sådan.
Placera muspekaren i slutet av den sista sidan som du inte vill att ska ha
sidnumrering. I detta exempel efter innehållsförteckningen. Infoga här en
brytning i menyn Layout (Sidlayout).
Välj det alternativ där följande del börjar på nästa sida (Breaks > Section
Breaks > Next Page, Brytningar > Avsnittsbrytningar > Nästa sida).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_update_toc.jpg
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Placera muspekaren på den sida där du vill att sidnumreringen ska börja.
Öppna sidfoten genom att dubbelklicka på sidans nedre marginal. Den
egentliga texten blir grå och sidfoten kan redigeras.
Texten Same as previous (Samma som föregående) berättar att sidfoten
fortsätter på samma sätt som i föregående avsnitt.
Klicka i menyn på texten Link to previous (Länka till föregående).

Texten Same as previous (Samma som föregående) nere på sidan har nu
försvunnit. Avsnittet kan nu sidnumreras oberoende av det tidigare avsnittets
sidnumrering.
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Om ditt arbete ska ha ett omslag, flera olika sidnumreringar eller till
exempel förteckningar utanför sidnumreringen, är avskilda
avsnittsbrytningar (section breaks) nyckeln till att skapa dessa!
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FOT- OCH SLUTNOTER

I vetenskapliga texter använder man mycket ofta olika referenser. Man klan hänvisa
till referenser antingen genom fotnoter (Footnote) eller slutnoter (Endnote).
Fotnoter placeras i nedre kanten av sidan, medan slutnoter kommer i slutet av
dokumentet.

INFOGA FOT- ELLER SLUTNOTER

Då man använder fot- eller slutnoter infogar man ett nummer i texten där man
hänvisar antingen till en referens i nedre kanten av sidan eller i slutet av dokumentet.

INFOGA REFERENS

Med Word kan man infoga fot- och slutnoter genom att föra muspekaren till platsen
där man vill ha referensen. Sedan väljer man antingen Insert Footnote (Infoga
fotnot) eller Insert Endnote (Infoga slutkommentar) i gruppen Footnotes
(Fotnoter) på fliken References (Referenser). Då infogar programmet en fotnot eller
slutkommentar med standardinställningar på det ställe du valt.

Då öppnas ett fönster som det på bilden nedan. Välj Footnotes (Fotnoter) eller
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Endnotes (Slutnoter). Specificera sedan placeringen av referensen med hjälp av
rullgardinsmenyn och formateringen av referensnumret under Format (Format). Vid
Numbering (Numrering) kan du välja om du vill att numret ska vara löpande eller
om det ska börja från början i olika avsnitt av dokumentet. Godkänn dina val genom
att klicka på OK.

När du har ställt in referensinformationen lägger programmet in referensnumret i
texten och för in muspekaren bredvid numret. Skriv in texten till noten. Noten kommer
att synas i texten på följande sätt:

En fotnot ser ut på följande vis i nedre kanten av sidan:

Förändringarna som du gjort i menyn kommer att finnas kvar och du kan i
fortsättningen infoga fotnoter och slutkommentarer i dokumentet med hjälp av

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_footloose.jpg
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snabbikonerna som beskrevs i början av denna sida. Du behöver alltså inte öppna
menyn varje gång du vill infoga en referens.

AVLÄGSNA NOTER

Du kan avlägsna noter genom att välja referenstecknet i texten (se partiet som är
utmärkt med en röd cirkel på bilden ovan) och trycka på Delete-tangenten.
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TABELLER

De flesta textbehandlingsprogram har en funktion för att skapa tabeller (Table). Man
kan skapa en tabell antingen med tabellfunktionen eller genom att rita tabellen i ett
annat program och sedan överföra den till textbehandlingsprogrammet. Observera att
man ofta också kan skapa tabeller inom tabeller.

SKAPA TABELLER

Man kan skapa en tabell på det ställe där muspekaren finns genom att klicka på
knappen Table (Tabell) på fliken Insert (Infoga) och välja önskat antal kolumner och
rader i listan som öppnas.
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Om du gjort valet som visas ovan kommer det fram en tabell enligt önskade mått
indokumentet:

Skriv in önskad data i tabellen. Man kan röra sig från en cell till en annan med hjälp
av pil- och tabulatortangenterna.

Du kan navigera i tabellen med hjälp av tangentbordet:Piltangenter: gå
uppåt eller neråt
Alt + Tab: gå till föregående cell
ALT + Home: gå till första cellen i raden
ALT + End: gå till sista cellen i raden
ALT + Page Up: gå till första cellen i kolumnen
ALT + Page Down: gå till sista cellen i kolumnen
Enter: starta ett nytt kapitel inom cellen
Tabulatorn i slutet av sista raden: skapa en ny rad.

FLYTTA TABELLER

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_drawtable.jpg
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Det enklaste sättet att flytta en tabell från ett ställe till ett annat är att ta tag i
“handtaget” i övre vänstra hörnet av tabellen och dra den dit man vill. Handtaget
visas när man för muspekaren över tabellen.

ÄNDRA STORLEK PÅ EN TABELL

Med storlekshandtaget kan man ändra storleken på en tabell utan att ändra på
egenskaperna hos raderna och kolumnerna. Storlekshandtaget visas då man för
muspekaren över nedre högra hörnet av tabellen.

VÄLJ TABELLOBJEKT

När man vill redigera en tabell ska man först välja den del av tabellen man vill ändra
på:

Uppgift Hur man gör

Att välja en cell Klicka på vänstra kanten av cellen

Att  välja en rad Klicka till vänster om raden

Att välja en kolumn Klicka ovanför kolumnen

Att välja flera celler, rader eller
kolumner

Dra med muspekaren över cellerna, raderna eller
kolumnerna

LÄGG TILL RADER ELLER KOLUMNER

Man kan lägga till rader eller kolumner genom att välja antingen a) raden ovanför
vilken man vill ha en ny rad eller b) kolumnen där man vill lägga till en ny till vänster.
Öppna sedan fliken Layout i Table Tools (Tabellverktyg)-menyn som har öppnats i
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verktygsfältet. Välj sedan önskad position i vilken du vill infoga rader ur gruppen
Rows & Columns (Rader och kolumner).

Man kan också infoga en ny rad i slutet av en tabell genom att trycka ned tabulatorn
då muspekaren finns i den sista cellen av tabellen.

TA BORT RADER OCH KOLUMNER

Man kan avlägsna överlopps rader och kolumner genom att välja dem och sedan
öppna fliken Layout, välja Delete (Ta bort) och därefter Rows (Rader) eller Columns
(Kolumner).

KOMBINERA OCH DELA CELLER

Om man vill kombinera celler i en rad eller kolumn till en cell ska man välja cellerna
som ska kombineras. Gå sedan till fliken Layout på menyn Table Tools
(Tabellverktyg) och välj Merge Cells (Sammanfoga celler).

Om man vill dela en cell i flera celler, ska man välja cellen. Öppna sedan flikenLayout
och välj Split Cells (Dela celler). Definiera på hur många rader eller kolumner du vill
dela cellen (se följande bild). Godkänn ditt val genom att klicka på OK.

Om man vill dela hela tabellen i två ska man välja stället där man vill dela den, sedan
klicka på Split Table (Dela tabell) på fliken Layout.

ÄNDRA KOLUMNBREDD

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_insertrows.jpg
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Om man vill ändra bredden på en kolumn ska man föra muspekaren över kanten på
kolumnen. Då förvandlas pekaren till en dubbelpil (se följande bild). Tryck ner
musknappen och dra ut kolumnen till önskad bredd.

Man kan även ändra på kolumnbredden genom att välja kolumnerna och sedan
klicka på pilknappen nere i högra hörnet av gruppen Cell Size (Cellstorlek) på
Layout-fliken. Öppna fliken Column (Kolumn) i fönstret som öppnas och skriv
önskad kolumnbredd i rutan Preferred width (Önskad bredd).

Ibland går den sista kolumnen över kanten på sidan och då kan man inte göra den
smalare med början från högra kanten. Välj då hela kolumnen och gör den smalare
på ovanstående sätt, via menyfönstret!

ÄNDRA RADHÖJD

Om man vill ändra höjden på en rad i tabellen ska man föra muspekaren till nedre
kanten av den rad man vill ändra på. När pekaren förvandlas till en dubbelpil ska man
trycka ner musknappen och dra ut raden till önskad höjd.

Man kan också ändra radhöjden till ett visst mått genom att välja raderna med
muspekaren och sedan klicka på pilknappen nere till höger av gruppen Cell Size
(Cellstorlek) på Layout-fliken. På de olika mellanflikarna i fönstret som öppnas kan
man t.ex.:

Fliken Row (Radi): ställ in radhöjden. Vid  Allow row to break across pages
(Dela rad över sidbrytning) kan man bestämma om ett sidbyte får komma mitt i
en cell.
Fliken Table (Tabell): ställ in den exakta placeringen av vänstra kanten vid
Indent from left (Indrag från vänster). Man kan också ställa in hur tabellen ska
placeras horisontellt på samma flik vid Alignment (Justering) genom att välja
Left (Vänster), Center (Centrerad) eller Right (Höger).
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TABELLENS FORMAT

Man kan formatera en tabell med hjälp av formatmallarna, men man kan också
använda de flesta knapparna i grupperna Font (Tecken) och Paragraph (Stycke) på
fliken Home (Start) samt funktionerna i menyfönstret Font (Tecken). Välj alltid först
de celler, rader eller kolumner du vill formatera.

TECKENFORMATERING

Använd knapparna i gruppen Font (Tecken) på fliken Home (Start) för att formatera
texten

JUSTERING

Om man vill ändra hur tabellen placeras på sidan, d.v.s. justeringen (Alignment), ska
man klicka med den sekundära musknappen ovanpå tabellen. Välj Cell Alignment
(Justering) i fönstret som öppnas. Välj önskad justering. På det här sättet kan man
ställa in hur texten placerar sig inom cellerna, både horisontellt och vertikalt.

KANTLINJER OCH SKUGGNING

Man kan formatera tabellens kantlinjer genom att välja området som ska formateras i
tabellen och sedan klicka på pilen som finns till höger om knappen Borders (Rita
kantlinjer) på fliken Design i menyn Table Tools (Tabellverktyg). Programmet visar
då olika alternativ för kantlinjer (se följande bild). Välj önskad kant med musen. Om
man vill avlägsna kantlinjerna på ett utvalt område ska man välja den andra knappen
i nedre raden. Om man avlägsnar alla kantlinjer i tabellen, visar programmet ändå
gråa linjer runt cellerna. Detta är för att man lättare ska kunna gestalta
tabellstrukturen. Linjerna syns inte på utskrifter.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_fontgroup.jpg
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Man kan göra mera avancerade inställningar för kantlinjerna via ett menyfönster: välj
först cellerna som ska formateras. Öppna sedan fliken Design i menyn Table Tools
(Tabellverktyg) och och klicka på pilen nere till höger i gruppen Draw Borders (Rita
kantlinjer). Då öppnas följande menyfönster där man kan göra formateringarna.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_tableborders.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_bordersmenu.jpg


Tabeller | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/tabeller/[17.10.2019 18.12.17]

Edellinen Seuraava
PAGES

1 Introduktion

2 IT-miljön vid HU

3 Informationssökning

4 Datasäkerhet

Fördjupade studier: framställning av data (1 sp)

F.1 De vanligaste typerna av representation av information

Text

Tabell

Välj önskad stil i listan Styles (Formatmall), önskad färg i listan Color (Färg) och
önskad bredd på linjerna under Width (Bredd). Området i rutan Preview
(Förhandsvisning) visar det område du har valt i tabellen. Klicka på det ställe där du
vill ha den specifierade linjen. När du har ställt in alla linjer ska du godkänna dina val
genom att klicka på OK.

Det går behändigt att formatera även andra delar av dokumentet än
endast tabeller med kantlinjer. Man kan lägga kantlinjer till t.ex.
tabulatorlistor, rubriker och textstycken.

FORMATMALLAR FÖR TABELER

Om så önskas kan man finslipa utseendet på tabellen med hjälp av någon av de
färdiga tabellformaten i Word. Öppna då Design-fliken i menyn Table Tools
(Tabellverktyg). Klicka sedan på knappen nere till höger i gruppen Table Styles
(Tabellformat) (se bilden nedan). En lista över färdiga formatmallar öppnas. Om man
för muspekaren över formaten, ser man hur de kommer att påverka tabellens
utseende. Välj det format du vill ha genom att klicka på det i listan.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_tabletools-namiska.jpg


Bilder i dokument | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...igitalkompetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/bilder-i-dokument/[17.10.2019 18.12.28]

BILDER I DOKUMENT

På den här sidan ser vi på hur man använder bilder i dokument som skrivits med
textbehandlingsprogram:

Hur man importerar bilder
Hur man ordnar textraderna omkring en bild
Hur man flyttar en bild
Hur man ändrar storleken på en bild och beskär den

HUR MAN KAN IMPORTERA BILDER

De flesta textbehandlingsprogram kan inkorporera bilder i dokument. Kom dock ihåg
följande då du vill infoga en bild med textbehandlingsprogram:

Om du tar bilden från Internet ska du komma ihåg upphovsrätten hos den som
äger bilden!
Bildfiler ökar storleken på dokumentfilen och det gör ofta att hanteringen av filen
blir långsammare: det är bäst att infoga stora bildfiler först i slutskedet av
arbetet med  dokumentet.
Hur man importerar en bild påverkar ofta bildkvaliteten i
textbehandlingsprogrammet: prova på olika sätt att importera bilder och
kontrollera bildkvaliteten på skärmen innan du skriver ut dokumentet (mera om
detta senare).
Textbehandlingsprogram är INTE bildbehandlingsprogram: hantera bilden i ett
bildbehandlingsprogram innan du importerar den till ett
textbehandlingsprogram.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)
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Man kan använda olika metoder för att infoga bilder i ett textbehandlingsdokument,
t.ex.: :

1. hämta bilden via klippbordet eller
2. hämta bilden från en fil (t.ex. en JPEG-bildfil).

INFOGA BILDER VIA KLIPPBORDET

Det är enkelt att kopiera en bild till klippbordet, och det är lika lätt att flytta bilden till
textbehandlingsprogrammet som att t.ex. flytta ett textstycke från ett program till ett
annat. Kom ihåg följande då du flyttar bilder:

Via klippbordet importeras inte riktigt all data om bildfilen (t.ex. resolutionen
m.m.)
Ibland kan en bild som har flyttats via klippbordet bli mycket oskarp. Prova då
istället för funktionen Paste (Klistra in) de olika alternativen i funktionen Paste
as (Klistra in special): alternativen innehåller oftast t.ex. DIB (Device
Independent Bitmap, bitkarta som är oberoende av utrustning) och andra
metoder för att infoga bilder som kan lösa problemet – oftast.

INFOGA BILD FRÅN FIL

Metoden att importera en bild från en fil kanske låter mera invecklad än
klippbordsmetoden, men den kan förhindra många problem (t.ex. med att
bildresolutionen blir större eller mindre vid utskrift).

Med Word kan man infoga en skild bildfil genom att klicka på kommandot Picture
(Bild) i gruppen Illustrations (Illustrationer) på fliken Insert (Infoga). Bläddra fram
den bildkatalog du vill ha i infogningsfönstret (se bilden nedan) och infoga bilden
genom att klicka på Insert (Infoga).
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Du kan “ta en bild” av vyn på din skärm så att bilden förs till klippbordet,
och därifrån kan den infogas i olika program. Detta är en mycket
användbar funktion, t.ex. om man vill infoga en bild av ett program i ett
dokument – eller om man t.ex. har ett problem med datorn och vill skicka
en bild av felmeddelandet på skärmen till datorhjälpen. En bild av hela
skärmen => tryck på tangenten Print Screen. En bild av ett utvalt (aktivt)
fönster => tangenterna Alt + Print Screen. Bilden infogas som beskrivet
ovan.

RADPLANERING RUNT BILDER

De flesta textbehandlingsprogram (t.ex. Word) har som normalvärde att infoga bilder
på samma nivå som texten. Detta kan vara besvärligt vid ombrytningen av
dokumentet , eftersom man inte kan flytta bilden genom att dra den till önskat ställe.
Textbehandlingsprogram behandlar alltså bilder som vilket skrivtecken som helst, så
bilden är fast förankrad i texten.

Man kan själv bestämma om bilden ska flyttas med texten eller om den ska vara en
skild bild som “flyter” på sidan. Om man vill arrangera texten runt bilden med Word
ska man först välja bilden. Då man har valt en bild som importerats till ett dokument,
dyker det upp en ny meny i verktygsfältet, Picture Tools (Bildverktyg). Klicka på
knappen Text Wrapping (Justera) i gruppen Arrange (Ordna) (se bilden nedan)
och välj den radplanering du vill ha.
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Radplaneringen In line with text (I nivå med texten) gör bilden till ett stort tecken på
samma rad som bokstäverna. Detta är ett bra alternativ för stora bilder där det inte
ryms någon text utanför kanterna av bilden. De övriga alternativen arrangerar texten
runt bilden, lägger bilden ovanpå texten, eller lägger bilden bakom texten. Om man
väljer något av dessa alternativ kan man fritt flytta på bilden inom texten. På bilden
ovan har alternativet Tight (Tätt) valts. Se ett exempel på den radplaneringen i
musbilden nedan. 

FLYTTA BILDER

Man kan flytta bilder inom ett dokument från ett stycke till ett annat genom att välja
bilden med muspekaren och sedan dra den till önskad placering.

Då du flyttar bilder är det viktigt att du behärskar hur man ändrar radplaneringen. Om
bilden finns på samma nivå som texten kan du endast flytta den tillsammans med
texten. Om du vill flytta en bild till t.ex. dokumentets marginal ska du välja
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radplaneringen In front of text (Framför text).

ÄNDRA BILDSTORLEK

Man kan ändra storleken på bilder antingen a) genom att ta tag i bildens kant med
musen och dra den, b) genom att göra storleksinställningar via
textbehandlingsprogrammets menyfönster eller c) genom att ändra storleken med ett
bildbehandlingsprogram (oftast det bästa alternativet med tanke på slutresultatet).

Observera att bildinformationen inte ökar då man förstorar en bild, så bildkvaliteten
kan försämras markant.

ÄNDRA STORLEK MED MUSEN

Ändra storleken genom att klicka på bilden så att den blir aktiv, och ta sedan med
musen tag i handtaget som syns i hörnen på bilden (om man drar i kanten av bilden
blir bilden förvrängd så ta hellre i hörnhandtagen). Dra bilden till önskad storlek.

Det är enkelt att förstora eller förminska en bild med musen, men om du vill specifiera
storleken på bilden ska du göra det via menyfönstret.

ÄNDRA STORLEK VIA MENYFÖNSTER

Man kan förstora eller förminska en bild via bildens menyfönster genom att först
klicka på bilden med den sekundära musknappen, och sedan välja Size (Storlek) i
menyfönstret.  Skriv önskade mått i rutan/rutorna Height (Höjd) och Width
(Bredd).

Om man skriver in ett mått endast i den ena av ovanstående rutor, fylls det andra i
automatiskt. Alternativt kan man också ändra storleken procentuellt i rutorna Scale
(Skala). Mera än 100% förstorar bilden och mindre förminskar den.

Man kan också mata in måtten via fälten i gruppen Size (Storlek) i menyn Picture
Tools (Bildverktyg) (se bilden nedan).

BESKÄR BILDER

Det är oftast klokast att beskära en bild redan då man importerar den (tar fotografiet
eller t.ex. skannar en bild). Man kan också beskära en bild efteråt med
textbehandlingsprogrammet.

Beskärning tar inte egentligen bort det parti man beskär, utan endast gömmer det.
Med Word kan man beskära bilder genom att välja bilden så att den är aktiv och
programmet visar menyn Picture Tools (Bildverktyg). Klicka sedan på knappen
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Fördjupade studier: framställning av data (1 sp)

F.1 De vanligaste typerna av representation av information

Text

Tabell

Bilder och teckningar

Strukturell behandling av information

Val av korrekt verktyg

Övningar i avsnitt F.1

F.2 Textbehandling

Goda rutiner för skrivande

Redigera ett dokument

Sidinställningar

Val av textparti, formatering och specialtecken

Crop (Beskär) i gruppen Size (Storlek) och beskär bilden med handtagen, som om
du skulle förminska den.

Mera information om bildbehandling hittar du från tilläggsläsningen.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_crop.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/bildbehandling-med-dator/


Språkinställningar, avstavning och korrekturläsning | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...ier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/sprakinstallningar-avstavning-och-korrekturlasning/[17.10.2019 18.12.38]

SPRÅKINSTÄLLNINGAR, AVSTAVNING OCH

KORREKTURLÄSNING

På den här sidan ser vi på följande funktioner i textbehandlingsprogram:

språkinställningar
avstavning
korrekturläsning
automatiska rättelse- och formateringsfunktioner

I exemplen på den här sidan används programmet Microsoft Word.

SPRÅKINSTÄLLNINGAR FÖR DOKUMENT

Textbehandlingsprogram kan oftast känna igen olika språk automatiskt, oberoende
av vilket språk själva programmet har. Dessutom kan man oftast installera mera
språkfiler i textbehandlingsprogram, förutom standardspråken. Språkfilerna används
för korrekturläsning och språkkontroll.

Med Word får man fram de olika språkalternativen genom att öppna fliken Review
(Granska) i verktygsfältet. Välj språk för dokumentet genom att klicka på knappen
Set Proofing Language (Ange Redigeringsspråk) i gruppen Language (Språk).
De tillgängliga språken finns i menyfönstrets språklista. Om man har valt rätt språk
kan korrekturläsningsprogrammet samt övriga verktyg kontrollera din text på basen
av rätt språk. ABC-ikonen till vänster om språket betyder att Word har ett
korrekturprogram installerat för språket ifråga.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)
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AVSTAVNING I DOKUMENT

Man kan använda en automatisk avstavningsfunktion eller själv avgöra hur ord ska
stavas av.

AUTOMATISK AVSTAVNING

I Word finns inställningarna för automatisk avstavning i gruppen Page Setup
(Utskriftsformat) på fliken Page Layout (Sidlayout). Klicka på knappen
Hyphenation (Avstavning) och välj Hyphenation Options (Avstavningsalternativ)
från menyn som öppnas. Kruxa för inställningen Automatically hyphenate
document (Automatisk avstavning). Godkänn ditt val genom att klicka på OK.

MANUELL AVSTAVNING

Manuell avstavning sker på följande sätt med Word: gå till inställningssidan för
avstavning på samma sätt som beskrevs ovan (se bilden ovan) och klicka på
knappen Manual (Manuell). Då kommer programmet att stanna vid varje ord som
borde avstavas och föreslår var det ska kapas:
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Man kan godkänna förslaget genom att klicka på Yes (Ja) eller avslå det genom att
klicka på No (Nej). Man kan också ändra kapningsstället och sedan godkänna det
genom att klicka på Yes (Ja).

Om man vill tillåta att ett ord avstavas på ett visst sätt (t.ex. vånings-hus)
kan man göra ett avstavningstips i ordet. Bindestrecket kommer då till
synes endast om ordet kommer i slutet av en rad. Gör avstavningstips:
för muspekaren till det ställe där du vill att programmet avstavar ordet och
tryck på tangenterna Ctrl + bindestreck. Tipset kommer att synas som
tecknet ⌐ . Detta tecken, som många andra tecken som normalt är
gömda, får man fram genom att klicka på knappen Show/Hide
(Visa/Göm) på fliken Home (Start)  (se bilden nedan).

FAST BINDESTRECK OCH MELLANSLAG

Man använder fasta bindestreck (Nonbreaking hyphen) då man vill förhindra att
ett avstavat ord eller tal delas upp på olika rader. Sifferraden 040-1234567, t.ex.,
kunde placeras på olika rader om det råkade komma i slutet av en rad, men det fasta
bindestrecket håller siffrorna på samma rad. Med samma princip kan man också göra
ett fast mellanslag (nonbreaking space) med vilket man kan behålla ord som har
ett mellanslag emellan på samma rad (t.ex 34 €).

Med Word gör man ett fast bindestreck med tangentkombinationen
Ctrl+Alt+bindestreck och ett fast mellanslag med tangentkombinationen
Ctrl+Alt+mellanslag.

KORREKTURLÄSNING

Det finns ett inbyggt korrekturläsningsprogram i de flesta textbehandlingsprogram.
Det kontrollerar rättstavningen i texten. I själva verket innehåller de flesta
textbehandlingsporgram två korrekturläsningsprogram: automatisk korrektur och ett
korrekturläsningsprogram som man startar skilt.

AUTOMATISK KORREKTURLÄSNING

Med de flesta textbehandlingsprogram kontrollerar den automatiska korrekturen
texten medan man skriver den: om man gör ett skrivfel eller skriver ett ord som
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programmet inte känner igen dyker det upp ett rött vågstreck under ordet.
Vågstrecket syns endast på skärmen, inte på utskrifter.

Om man vill rätta ett ord som korrekturen har hittat kan man göra det för hand eller
genom att klicka med den sekundära musknappen på ordet och välja rätt alternativ ur
snabbmenyn som öppnas, om där finns ett korrekt alternativ. Om ordet är rätt stavat
men programmet inte känner igen det kan man välja Add to Dictionary (Lägg till
ordlistan) ur snabbmenyn. Då kommer programmet att känna igen ordet nästa gång.
Nedan en bild av snabbmenyn.

Man kan stänga av den automatiska korrekturläsningen medan man
skriver texten och sedan korrekturläsa texten när den är färdig: Klicka på
Spelling & Grammar (Stavning och grammatik) på fliken Review
(Granska). Klicka sedan på Options (Alternativ) i fönstret som öppnas.
På skärmen kommer du då att se menyn Word Options (Word-
alternativ). Ta bort kruxet för Check spelling as you type (Kontrollera
stavning medan du skriver). Sedan kan man starta korrekturläsningen
genom att klicka på knappen Spelling (Stavning).

Det kan också dyka upp ett grönt vågstreck under en mening. Det betyder att det kan
finnas ett grammatikfel i meningen. Man kan se en beskrivning av felet om man
klickar på meningen med den sekundära musknappen. Kom dock ihåg att man säga
de flesta saker på flera olika sätt och de kan alla vara grammatiskt korrekt. Ta alltså
programmets förslag om rättelser med en nypa salt och använd ditt eget sunda vett.

KORREKTURLÄSNINGSPROGRAM

Om man vill kan man kontrollera stavningen med ett korrekturläsningsporgram efter
att man skrivit hela texten. Då går programmet igenom texten och jämför orden med
orden i programmets egen ordlista. Om ett ord inte finns i ordlistan, stannar
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programmet vid det och erbjuder en möjlighet att rätta ordet eller lägga det till
ordlistan. Om man inte vill lägga in ordet i ordlistan kan man förbigå det.

Med Word kontrollerar man språket genom att föra muspekaren till det ställe där man
vill börja kontrollen, öppna menyn Tools (Verktyg), och välja Spelling and
Grammar (Stavning och grammatik). Då öppnas ett kontrollfönster som det på
bilden nedan:

Om programmet hittar ett ord det inte känner igen:

Om ordet är rätt stavat, ska man kilcka på Ignore once (Förbigå en gång) eller
Ignore All (Förbigå alla), så att programmet förbigår ordet, eller Add to
Dictionary (Lägg till ordlistan) så att programmet lägger in ordet i ordlistan.
Om ordet är fel stavat kan man välja rätt stavning ur listan i menyfönstret och
klicka på Change (Ändra).
Om rätt stavning inte finns i listan kan man rätta det i rutan Not in Dictionary
(Inte i ordlistan). Klicka därefter på Change (Ändra).

När kontrollen har utförts meddelar programmet detta. Man kan avbryta kontrollen
när som helst genom att klicka på Cancel (Avbryt).

AUTOMATISK KORRIGERING

Det finns olika automatiska korrigerings- och formateringsfunktioner i
textbehandlingsprogrammen, vilka rättar texten medan man skriver, men ibland kan
dehär funktionerna göra arbetet svårare. Då kan man stänga av dem.
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AUTOMATISK KORRIGERING

Du kommer till inställningarna för rättstavning genom att klicka på knappen Proofing
Tools (Språkkontroll). Klicka sedan på knappen AutoCorrect Options (Alternativ
för autokorrigering). Då öppnas ett inställningsförnster där man kan ställa in
korigeringen som man vill ha den:

Förklaringar till alternativen på bilden ovan:

Correct TWo INitial CApitals (KOrrigera TVå INledande VErsaler) korrigerar
automatiskt ett ord där man i misstag har skrivit två stora bokstäver i början.
Capitalize first letter of sentences (Inled varje mening med versal) ändrar
den första bokstaven i en text till stor bokstav, särskilt efter en punkt.
Capitalize first letter of table cells (Inled med versal i alla tabellceller)
skriver första ordet i texten i en tabellcell med stor bokstav.
Capitalize names of days (Inled veckodagar med versal (engelska)) skriver
namn på veckodagar med stor bokstav.
Correct Accidental usage of CAPS LOCK key (Korrigera oavsiktlig
användning av CAPS LOCK) ändrar stora bokstäver till små och små till stora.
Replace text as you type (Ersätt text medan man skriver) rättar de
vanligaste skrivfelen automatiskt medan man skriver. Man kan rulla fram

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/o2016_autocorrect_options.jpg
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ordlistan och se vilka ord som kan ersättas automatiskt. Man kan också
avlägsna ord från listan om man inte vill att programmet korrigerar det
automatiskt: om man vill avlägsna ett ord ska man välja ordet i listan och klicka
på Delete. Om man vill att programmet ska korrigera något ord som inte finns
på listan kan man skriva in det i rutan Replace (Ersätt) och vad man vill ersätta
det med i rutan With (Med), och klicka på Add (Lägg till). denna funktion kan
man också använda för sådana ord som man ofta stavar fel.

Om du ofta skriver långa eller invecklade texter – som t.ex. namnet på en
fakultet vid universitet eller dylikt – kan du utnyttja den autmatiska
korrigeringen genom att skriva in en förkortning (t.ex. heu) i rutan
Replace (Ersätt) och den långa texten i rutan With (Med) (t.ex.
Helsingfors universitet). Då behöver du endast skriva heu istället för den
långa texten, som programmet skriver in. Akta dig dock för att använda
förkortningar som har någon annan betydelse (t.ex. hu).

AUTOMATISK FORMATERING

Det finns olika automatiska funktioner i textbehandlingsprogram för att bestämma
formatet för t.ex. rubriker samt numrerade och markerade förteckningar.

Man kan ändra de automatiska inställningarna för formatering i Word genom att gå till
fönstret AutoCorrect Options (Autokorrigering) (se “Automatisk korrigering” ovan)
och gå till fliken AutoFormat As You Type (Autoformatera vid inskrivning). Kruxa
för eller ta bort kruxen för de funktioner du vill/inte vill använda för automatisk
formatering:
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Här följer en lista opå funktioner som oftast orsakar problem – du kan själv avgöra
om du vill ta bort dem:

Hyphens (–) with dash (    ) (Bindestreck med tankstreck): detta alternativ
ändrar också bindestreck i början av ord (t.ex. korrekturprogram och -
funktioner) till tankstreck.
Automatic bulleted lists (Automatiska punktlistor): detta alternativ ändrar
t.ex. ett tankstreck eller en asterisk till en punkt efter att man trycker på Enter.
Automatic numbered lists (Automatiskt numrerade listor): detta alternativ
fungerar så att om man skriver “1. text” och sedan trycker på Enter förvandlar
programmet texten till en numrerad förteckning.

 



Lagring, utskrift och publicering | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...ens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/lagring-utskrift-och-publicering/[17.10.2019 18.12.48]

LAGRING, UTSKRIFT OCH PUBLICERING

På den här sidan ser vi på hur man lagrar, skriver ut och publicerar dokument, bl.a.:

hur dokumentfiler är förenliga med olika program och programversioner
hur man kan lagra i fågot annat filformat än programmets eget filformat
hantering av automatisk lagring
specialegenskaper i samband med utskrivning av dokument, samt
olika sätt att publicera dokument.

LAGRA DOKUMENT

FÖRENLIGHET MELLAN DOKUMENTFILER

Det finns så kallad nedstigande kompatibilitet mellan olika versioner för de flesta
program, även textbehandlingsprogram. Detta betyder att ett dokument som har
skrivits med en äldre version av ett program i regel kan öppnas åtminstone med en
nyare version av samma program. Det kan däremot vara besvärligt – rentav omöjligt
– att öppna filer som gjorts med nyare versioner med en äldre version av samma
program.

I Word kan dokument som lagrats med de nya versionerna i regel öppnas och
redigeras ganska bra med andra textbehandlingsprogram, såsom Writer-programmet
i OpenOffice och LibreOffice, om du väljer programmets standardfilformat eller något
annat av de vanligaste filformaten. Men om mottagaren av någon orsak vill öppna en
fil med den urgamla versionen Word 2003, måste du först lagra filen i ett format som
programmet förstår.

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)



Lagring, utskrift och publicering | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...ens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/lagring-utskrift-och-publicering/[17.10.2019 18.12.48]

Om du använder en nyare version av Word och du vill kunna öppna dokumentet du
lagrat även med andra program lönar det sig att välja filformat enligt objekt och
användningsändamål. Tryck på File (Arkiv)-knappen i övre vänstra hörnet. Klicka
sedan på knappen Save As (Spara som) i menyn. Du kan till exempel välja något av
följande format:

.docx standardfilformat för Word. Formatet är kompatibelt med de flesta moderna
textbehandlingsprogrammen. Alla formateringar och egenskaper överförs
dock inte nödvändigtvis mellan de olika programmen!

.rtf En fil som har lagrats i rtf-format kan öppnas och redigeras med så gott som
alla program. Specialformateringar (såsom fot- eller slutnoter och
kommentarer) lagras inte nödvändigtvis rätt ens i de nyaste programmen.
Ändå är .rtf ofta ett filformat som kan rekommenderas om man inte vet vilket
program läsaren använder.

.odt ODT eller OpenDocument Text är ett öppet filformat som inte är beroende
av plattform. De nya versionerna av bland annat Writer-programmet i
OpenOffice och LibreOffice använder detta som standardformat. Odt strävar
efter och lyckas oftast bibehålla de formateringar som gjorts i olika program,
vilket gör att formatet kan rekommenderas för människor som använder
olika program. Program som skapats före 2008 identifierar eventuellt inte
formatet!

.pdf PDF eller Portable Document Format är det mest rekommenderade
filformatet om du a) vill att alla formateringar ska visas precis som på din
skärm och b) läsaren inte behöver kunna redigera din text. I kapitel ett i
materialet beskrivs PDF-lagring i detalj.
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AUTOMATISK LAGRING

Med de flesta textbehandlingsprogram kan man använda en funktion för automatisk
lagring som lagrar dokumentet med jämna mellanrum (t.ex. var tionde minut). Om
programmet skulle stanna och du måste stänga det (läs mera om att stänga program
som stannat), visar programmet med hjälp av den automatiska lagringsfunktionen
den version av dokumentet som har lagrats senast.

I och med den automatiska lagringen skapar Word en stor mängd säkerhetskopior
av ditt dokument. Dessa kopior finns vanligen lagrade på samma ställe som det
egentliga dokumentet. Du känner igen säkerhetskopiorna på filnamnet och
redigeringsdatumet: namnet har oftast ett vågstreck (~) eller ett annat tecken som
visar att det är en säkerhetskopia. Kopiorna försvinner vanligen när du lagrar ditt
dokument och stänger programmet på ett behärskat sätt. Om programmet däremot
”kraschar”, blir kopiorna oftast kvar i lagringskatalogen. Vid behov kan du ändra
vilken mapp du vill använda för automatiska säkerhetskopior via Word-menyn

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/office2016_saveas.jpg
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Options (Alternativ) som nämndes ovan.

Även om den automatiska lagringsfunktionen är väldigt praktisk, minskar
den inte behovet av säkerhetskopiering! Se alltså till att du tar
säkerhetskopior tillräckligt ofta (mer om säkerhetskopiering)!

SPECIALEGENSKAPER VID UTSKRIFT

När du skriver ut ett dokument kan du välja t.ex. vilka sidor som ska skrivas ut, hur
många kopior som ska skrivas ut, i vilken ordning sidorna ska skrivas ut eller om
dokumentet ska skrivas ut i färg eller svartvitt. Om du inte gör några inställningar i
dialogrutan för utskrift, skriver programmet automatiskt ut hela dokumentet.

Med de nyare versionerna av Word skriver man ut genom att klicka på Office-
knappen (Word 2007) eller knappen File (Arkiv) (nyare versioner) i övre vänstra
hörnet och välja Print (Skriv ut) på den meny som öppnas. Då öppnas ett fönster där
du kan ställa in hur dokument ska skrivas ut. Till exempel med alternativet Collate
(Sortera) ordnar programmet utskrifterna i önskad ordning. Om du ställer in kopiorna
på ”2” och kryssar för Collate (Sortera), gör skrivaren kopior av ett tresidigt
dokument så att det skrivs ut i sidordningen ”1, 2, 3, 1, 2, 3”. Om alternativet inte är
valt skrivs sidorna ut i ordningen ”1, 1, 2, 2, 3, 3”.

När du skriver ut ett långt dokument lönar det sig att först skriva ut endast
några sidor som korrekturavdrag för att vara säker på att utskriften ser ut
som den borde se ut. Varje utskrift på datorstationer förbrukar din
utskriftskvot, även om kvaliteten inte är bra!

PUBLICERA DOKUMENT I OLIKA FORMAT

Istället för vanlig publicering på papper förväntas man allt oftare publicera
avhandlingar, projektarbeten, lärdomsprov och andra alster som elektroniska
utskrifter. Nedan är en lista på sådant som du borde ta i beaktande då du publicerar
ett dokument:

Publicera ditt arbete i ett ändamålsenligt filformat: om data som ska
publiceras endast består av text kan du överföra den som sådan till ett e-
postmeddelande. Om arbetet innehåller bilder och annat material förutom text,
kan du använda t.ex. filformaten PDF eller RTF för att säkerställa att formatet
bibehålls.
Överväg att publicera arbetet på en webbsida: om arbetet är stort och du vill
ha mera synlighet för det kan du fundera på att publicera texten i elektroniskt
format (läs mera om publicering på nätet). I mesta läroämnen vid Helsingfors

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/kommunikation-over-internet/att-publicera-webbsidor/introduktion-till-internetpublicering/


Övningar i avsnitt F.2 | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...talkompetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-2-textbehandling/ovningar-i-avsnitt-f-2/[17.10.2019 18.12.57]

ÖVNINGAR I AVSNITT F.2

Tidigare under den här kursen har du skapat en mapp vid namn Textbehandling i din
hemkatalog för det här avsnittet. Om du inte har utfört övningarna finns filerna som
behövs i dehär övningarna komprimerade i “Textbehandling“-filen. Dekomprimera
filen till din Textbehandlingskatalog.

ÖVNING 1 – Goda rutiner för skrivande

1. Varför lönar det sig att lagra flera versioner av ett långt eller ofta redigerat
dokument i olika filer?

2. Ett dokument som du håller på med sväller i storlek (till flera megabit). Du
kommer att tänka på att man kunde dela det på flera olika filer. Hur är det bäst
att göra i den här situationen?

ÖVNING 3 – Utskriftsformat

1. Öppna dokumentet vid namn Ergonomi i din övningskatalog.
2. Ändra marginalerna i dokumentet så att den är 1 cm i övre kanten och 2 cm i

vänster kant.
3. Ändra sidorienteringen till stående.
4. Observera att den första sidan är en pärmsida där man inte brukar ha

sidhuvuden. Ställ in förstasidan så att den är olik de övriga.
5. Lagra förändringarna du gjorde till dokumentet.

ÖVNING 4 – Val av textparti, formateringar och specialtecken
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1. Öppna ett nytt dokument med ditt textbehandlingsprogram.
2. Skriv in följande förteckning (sök fram specialtecknen från ditt program):

Kværner
© Ditt namn
Ω-tecknet
45 :s vinkel

3. Lagra dokumentet i din katalog under namnet Specialtecken.

ÖVNING 5 – Stilar

1. Öppna dokumentet som heter Skrivinstruktioner.
2. Formatera rubrikerna i dokumentet med rubrikstilar. Om rubriken är skriven

med STORA BOKSTÄVER ska du använda stilen Heading 1 och om rubriken
är skriven med små bokstäver ska du använda stilen Heading 2.

3. Lagra förändringarna.

ÖVNING 6 – Sidhuvuden och -fötter

1. Öppna dokumentet Skrivinstruktioner som du redigerade i föregående uppgift.
2. Gör dokumenthuvuden och -fötter som de du ser i modellen nedan.
3. Lägg sidnummer till huvudet så att det löpande sidnumret syns först och sedan

det sammanlagda antalet sidor inom parentes. Skriv inte sidnumren för hand,
utan infoga dem med hjälp av huvudena.

4. Lägg till datumet automatiskt.
Huvudet:

Foten:

5. Gå ännu till början av dokumentet och lägg till en ny sida (Ctrl+Enter). Gör den
sidan till pärm. Skriv texten “Skrivarguide” på sidan och justera den till mitten av
sidan.

6. Det finns huvud och fot också på pärmen. Ställ in sidan så att förstasidan är olik
de övriga för att huvudet och foten inte ska synas där.

7. Lagra förändringarna som du gjorde till dokumentet.

o
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ÖVNING 7 – Sidnummer och innehållsförteckning 

1. Öppna dokumentet vid namn Skrivinstruktioner som du redigerade i föregående
övning om den inte redan är öppen.

2. Gå till början av dokumentet.
3. Lägg till en ny sida till dokumentet.
4. Skriv texten Innehåll på den nya sidan och skapa en innehållsförteckning under

texten.
5. Forcera ett sidbyte framför rubriken Specialeffekter för texten så att sidnumrena

i innehållsförteckningen inte stämmer mera.
6. Uppdatera innehållsförteckningen.
7. Lagra dokumentet under samma namn.
8. Öppna dokumentet som heter Tips för textbehandling.
9. Infoga sidnumrering i nedre högra kanten av dokumentsidorna.

10. Lagra dokumentet i samma katalog under namnet Tips.

ÖVNING 8 – Fot- och slutnoter

1. Vad menas med fotnoter?
2. Vad menas med slutnoter?

ÖVNING 9 – Tabeller

1. Öppna ett nytt dokument med ditt textbehandlingsprogram.
2. Gör en tabell som den nedan.

3. Gör också följande tabell. Du kan själv välja färgerna på tabellen, men
strukturen ska vara densamma som på bilderna. Du finner funktionen för att
förena celler i verktygsfältet på programmet.

4. Lagra dokumentet i din egen övningskatalog under namnet Tabeller.
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ÖVNING 10 – Bilder i dokument

1. Öppna dokumentet Skrivinstruktioner som du redigerade tidigare.
2. Infoga bilden Tangenter från övningskatalogen efter det andra stycket i

dokumentet. Infoga bilden Skribenten efter stycket Underrubriker.
3. Infoga lämpliga ClipArt-bilder från programmets eget bildgalleri i dokumentet.

Flytta någon bild in i ett textstycke och ställ in den så att texten ligger tätt runt
bilden.

4. Infoga ännu någon bild från bildgalleriet och ställ in den så att den ligger
ovanpå texten, och flytta den till vänster kant av dokumentet under rubriken
Avstavning.

5. Lagra förändringarna som du gjorde till dokumentet.

ÖVNING 11 – Språkinställningar, avstavning och korrekturläsning

1. Öppna igen dokumentet Skrivinstruktioner med ditt textbehandlingsprogram.
2. Ställ in avstavning för dokumentet.
3. Korrekturläs dokumentet med korrekturprogrammet.

ÖVNING 12 – Lagring, utskrift och publicering

1. Lagra dokumentet Skrivinstruktioner i formaten DOC och RTF. Kontrollera
filstorleken på vardera filen.

2. Fundera på hur många versioner du skulle göra av din gradu om du skulle
arbeta med den varje dag i ett halvt års tid?

3. Planera versionerna av ditt framtida proseminar- eller graduarbete:
a) på vilket lagringsmedium ska du spara säkerhetskopiorna?
b) hur ofta ska du göra olika versioner av ditt arbete?

4. I följande simulationsuppgift är det din uppgift att skriva ut tre kopior av sidan i
vyn (välj en lämplig programversion nedan): 

Office 2010

FACIT

ÖVNING 1 – Goda rutiner vid skrivande

1. Om du lagrar ett helt viktigt dokument som en enda fil, och den filen attackeras
av ett virus eller annan fientlig programvara kan hela innehållet i filen förstöras
med en gång. Då kan en säkerhetskopia rädda dig från en katastrof.

2. Dela inte upp dokumentet på flera filer, utan red ut varför filen blev så stor. Det
kan t.ex. bero på att du har lagt in alltför stora bilder i dokumentet eller att du

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Office2010_word_tietyn_sivun_tulostus_sv.htm
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Fördjupade studier: framställning av data (1 sp)

F.1 De vanligaste typerna av representation av information

Text

Tabell

Bilder och teckningar

Strukturell behandling av information

Val av korrekt verktyg

gjort fel med en tabell (skanna aldrig in en tabell, utan skapa dem med ett
kalkylprogram eller dylikt). Om dokumentet ändå blir för stort kan du
komprimera det innan du skickar iväg det. Och om filen fortfarande är alltför stor
efter att du komprimerat den kan du bjuda den åt läsare på din egen hemsida
vid universitetet

ÖVNING 8 – Fot- och slutnoter

1. En fotnot placeras i nedre kanten av sidan.
2. En slutnot placeras i slutet av dokumentet.

ÖVNING 12 – Lagring, utskrift och publicering

1. Eftersom det finns mycket lagringskaspacitet på moderna datorer kan du göra
en ny version varje dag, om du vill!

2. a) Ta då och då en säkerhetskopia av ditt arbete med att till exempel spara den
i din hemkatalog eller skicka den som bifogad fil till din egen e-post. Kom ihåg
att ett USB-minne inte fungerar bra som enda medium för säkerhetskopior, bl.a.
för att det kan försvinna mycket lätt.
b) Det beror på dit arbetssätt hur ofta du bör göra säkerhetskopior. Fundera på
hur många dagars arbete du är beredd att förlora.
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F.3 TABELLKALKYLERING

Kalkylprogram används bl.a. för att uppehålla tabeller och olika register, analysera
data och kalkylering. Med kalkylprogram kan man också skapa grafiska
representationer, som t.ex. stapel- och cirkeldiagram. i det här avsnittet kommer vi att
se på bl.a.:

hur man skapar en tabell och matar in information i den
layout- och sifferformateringar i tabeller
cellreferenser och de vanligaste räkneoperationerna
att skapa diagram av talen i tabellen

Funktionerna kommer att demonstreras med kalkylprogrammet Microsoft Excel, men
man kan tillämpa instruktionerna med andra program, t.ex. OpenOffice Calc.
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GODA KALKYLERINGSRUTINER

Då man gör tabeller , diagram eller räknar ihop värdena i kolumner och rader med ett
kalkylprogram lönar det sig att beakta följande:

När du ska skapa en tabell ska du tänka efter vad som ska komma på raderna
och vad som ska komma i kolumnerna. En tabell ser oftast bättre ut om den har
mera rader än kolumner (då blir det också lättare att skriva ut tabellen). Om
tabellen ska kompletteras senare kan det kännas mera naturligt att lägga till
rader än kolumner. Undantaget bestyrker regeln, så tänk alltid efter och se
vilket format som passar dig bäst.
Då du skriver in data på raderna i en tabell ska du inte lämna tomma kolumner
mellan datat.
Du kan ändra antalet decimaler som visas i tabellcellerna, men det ändrar inte
talets noggrannhet då man kalkylerar med det.
Det är en god idé att använda formateringar (bakgrundsfärger, kantlinjer o.s.v.)
för att märka ut viktiga data och göra det lättare att vläsa tabellen, men undvik
onödig utsmyckning.
Trots att det finns många olika representationstyper lönar det sig i allmänhet att
använda den enklaste och tydligaste man kan. Ett tredimensionellt pajdiagram,
t.ex., kan se fint ut men det är sällan mera tydligt än ett enkelt stapeldiagram.
Då man ska skriva ut tabeller är det bäst att använda förhandsvisningen så att
man ser om tabellen ryms på pappret. Man kan också skriva ut endast en del
av en tabell (genom att måla den del man vill skriva ut).
Arrangera alltid  data i tabellen på ett ändamålsenligt sätt (t.ex. datum, namn,
variabler o.s.v. i uppåt- eller nedåtstigande ordning). Utnyttja programmets
automatiska sorteringsfunktion.
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Fördjupade studier: framställning av data (1 sp)

F.1 De vanligaste typerna av representation av information

Text

Tabell

Bilder och teckningar

Strukturell behandling av information

Val av korrekt verktyg

Övningar i avsnitt F.1

F.2 Textbehandling

Goda rutiner för skrivande

Redigera ett dokument

Sidinställningar

Arbetet kan ofta påskyndas avsevärt om man använder relativa referenser (läs
mera i kapitlet om cellreferenser) och kalkyleringsformler.
Man kan lagra många tabeller i samma tabellfil eller arbetsbok (en tabell kan
jämföras med en bild i en bildpresentation). Då är det lättare att överföra data
mellan olika tabeller. Nedan en bild av en arbetsbok med tre olika tabeller.
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SKAPA OCH REDIGERA EN TABELL

På den här sidan beskrivs grunderna för hur man använder kalkylprogram:

Inmata data i celler
Ändra storlek på rader och kolumner
Lägg till och avlägsna rader och kolumner
Göm rader och kolumner

INMATA DATA I CELLER

När man öppnar ett kalkylprogram skapar programmet typiskt en tom tabell på
skärmen. Då kan man börja mata in data i cellerna som finns påp tabellraderna. Man
kan också importera data från andra program (från en fil eller via klippbordet). När du
vill skriva in data i en cell ska du gå till cellen, skriva in data och sedan godkänna
innehållet i cellen på något av följande sätt:

tryck på Enter, så flyttas muspekaren en rad nedåt.
Tryck på Tabulatorn, så flyttas muspekaren till cellen till höger
tryck på en piltangent, så flyttas muspekaren i den riktning pilen pekar mot
klicka på en annan cell med musen
klicka på godkänningsknappen i formelfältet (se följande bild)

Ofta kan det hända att data som skrivs in i en cell är så lång att det går över höger
kant (se följande exempel).
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Om det inte ska fyllas i någon data i cellen till höger om den “överlånga” texten,
behöver du inte göra något åt den; du kan lugnt låta den gå ut över följande cell.

Visste du att du kan låta kalkyleringsprogrammet fylla i celler automatiskt?
Man behöver inte fylla i t.ex. veckodagar, månader eller datum för hand.
Läs mera om denna automatiska funktion.

REDIGERA TABELLER

Om data som du matat in i en tabell inte ryms i kolumnerna kan du bredda ut
kolumnerna. Radhöjden, å sin sida, ökas automatiskt så att det ryms ett större
teckensnitt på raderna.

ÄNDRA KOLUMNBREDD

När man skriver in data i en ny cell blir slutet av texten i föregående cell under den
nya texten (se bilden nere till vänster). Då är det bäst att dra ut den första kolumnen
så att hela texten syns (bilden till höger).

Med Excel kan man ändra kolumnbredden genom att föra muspekaren till högra
kanten av kolumnen som ska ändras (se följande bild). Då förändras pekaren till en
svart dubbelpil och man kan dra ut kolumnen till lämplig bredd genom att trycka ned
musknappen och dra.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/en/help/3118


Skapa och redigera en tabell | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...tens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-3-tabellkalkylering/skapa-och-redigera-en-tabell/[17.10.2019 18.13.27]

Om man vill ändra kolumnbredden till ett visst antal punkter ska man välja kolumnen
och därefter öppna Format-menyn i gruppen Cells (Celler) på fliken Home (Start)
(se bilden nedan). Om du väljer Column Width (Kolumnbredd) får du fram ett
menyfönster där man kan ställa in kolumnbredden.

Om man vill att programmet ställer in kolumnbredden automatiskt enligt den
bredaste kolumntexten ska man göra som ovan beskrevs men välj AutoFit Column
Width (Autopassa kolumnbredd). Alternativt kan man dubbelklicka på högra
kantlinjen av identifieraren på kolumnen som ska breddas. Programmet gör då
kolumnen bredare enligt den bredaste celltexten.

an kan ändra bredden på flera kolumner samtidigt genom att välja alla
kolumner man vill ändra samtidigt (“måla” kolumnidentifierarna med
musen) och sedan ta tag i en kolumns kantlinje och dra den till önskad
bredd. När du släpper upp musknappen ändras alla kolumner du valt till
samma bredd.

ÄNDRA RADHÖJD

Radhöjden ändras automatiskt enligt teckensnittets storlek, men ibland behöver man

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_autofitcolumnwidth.jpg
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kunna justera radhöjden fritt.

Med Excel kan man ändra radhöjden genom att föra muspekaren till nedre kanten av
radidentifieraren för raden man vill ändra. Då förvandlas pekaren till en svart
dubbelpil. Tryck ned den vänstra musknappen, håll den nere och bestäm radhöjden
med musen:

Då man vill ändra radhöjden till ett visst antal punkter ska man välja raden, sedan
öppna fliken Home (Start) och välja Format-menyn från gruppen Cells (Celler) (se
bilden under “Ändra kolumnbredd). Om du väljer Row Height (Radhöjd)får du fram
ett menyfönster där du kan bestämma radhöjden. Om man vill att programmet ska
bestämma radhöjden automatiskt enligt den högsta celltexten, ska man följa
instruktionerna ovan med den skillnaden att man väljer AutoFit Row Height
(Autopassa radhöjd).

Man kan även ändra radhöjden för flera rader på en gång på samma sätt
som med kolumnerna, om man väljer flera rader innan man bestämmer
radhöjden.

LÄGG TILL OCH TA BORT KOLUMNER OCH RADER

Man kan lägga både nya kolumner och nya rader till en tabell och placera dem var
som helst. Man kan också avlägsna kolumner och rader vid behov.

TILLFOGA KOLUMNER

Med Excel kan man lägga till kolumner genom att klicka på den kolumnidentifierare
som ligger till vänster om den position där man vill foga in kolumnen. Välj därefter
fliken Home (Start), gruppen Cells (Celler), öppna menyn Insert (Infoga) och välj
Insert Shhet Columns (Infoga kalkylbladskolumner).

TA BORT KOLUMNER

Man kan avlägsna önskade kolumner genom att klicka på kolumnens identifierare,
öppna fliken Home (Start) och gruppen Cells (Celler). öppna menyn Delete (Ta
bort) och välj Delete Sheet Columns (Ta bort kalkylbladskolumner).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_dragverti.jpg
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INFOGA RADER

Med Excel kan man infoga en rad genom att öppna fliken Home (Start) och öppna
menyn Insert (Infoga) i gruppen Cells (Celler). Välj kommandot Insert Sheet Rows
(Infoga kalkylbladsrader).

TA BORT RADER

Man kan avlägsna rader genom att klicka på radens identifierare, öppna fliken Home
(Start) och menyn Delete (Ta bort) från gruppen Cells (Celler). Välj kommandot
Delete Sheet Rows (Ta bort kalkylbladsrader).

Man kan också lägga till en kolumn genom att klicka på en kolumn med
den sekundära musknappen. Då öppnas en snabbmeny där man väljer
Insert (Infoga). På samma sätt kan man avlägsna en kolumn genom att
klicka med den sekundära musknappen på kolumnen och välja Delete
(Ta bort) i snabbmenyn som öppnas.Samma princip fungerar också för
att infoga och avlägsna rader.

DÖLJ KOLUMNER OCH RADER

Om antalet rader eller kolumner i en tabell blir mycket stor kan det bli svårt att hitta en
viss rad eller kolumn. Då kan man dölja de rader och kolumner som inte är så viktiga.

Med Excel kan man dölja rader eller kolumner på följande sätt: välj raden/raderna
eller kolumnen/rna som ska döljas, öppna sedan fliken Home (Start) och Format-
menyn i gruppen Cells (Celler) (se bilden nedan). Välj önskad funktion i menyn Hide
& Unhide (Dölj och ta fram), antingen Hide Rows (Dölj rader) eller Hide Columns
(Dölj kolumner).

Man får fram en dold rad eller kolumn på följande vis: välj rad/kolumnidentifierarna på
båda sidor om den rad/kolumn du vill ta fram, öppna Format-menyn och sedan Hide
& Unhide (Dölj och ta fram).  Välj antingen Unhide Rows (Ta fram rader) eller
Unhide Columns (Ta fram kolumner).
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CELLINSTÄLLNINGAR

På den här sidan ser vi på de mest typiska inställningarna man kan göra för cellerna i
ett kalkylprogram:

färdiga formatmallar
definiera typ av data
avrundning
layout
kantlinjer och bakgrundsfärg
fomatering och avlägsnande av formateringar

FÄRDIGA DOKUMENTMALLAR

I Excel 2013 finns det rikligt med färdiga online-mallar (Online templates) som du
kan använda för att enkelt bokföra bland annat dina månatliga inkomster och utgifter,
dina arbeten och varför inte tidsschema för trädgårdsskötseln. Online-mallarna visas
på skärmen när du öppnar Excel (förstora bilden nedan genom att klicka på den).
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Det är dock sannolikt att du i något skede är tvungen att modifiera inställningarna för
celler i ditt arbetsblad för hand. Detta beskrivs mer ingående nedan.

DEFINIERA TYP AV CELLDATA

Eftersom man matar in olika typer av data (som datum, pengabelopp, procent m.m.) i
tabeller måste man ofta ställa in vilken typ av data en cell ska innehålla. Om man inte
ställer in datatypen rätt kan programmet tolka informationen på sitt eget sätt: t.ex. om
man skriver värdet “1.10” i Excel utan att specifiera datatypen kommer programmet
att ändra det till datuminformationen “1.okt”. Data kan definieras som t.ex.:

ett tal: man kan t.ex. ändra antalet decimaler som visas ellerta fram
skiljetecknet för tusental.
pengaenheter: programmet skriver automatiskt in valutaenheten i cellen
datum: programmet förändrar datum i formen “dd.mm.åååå” till ett format som
är lättare att läsa
procent: programmet förvandlar decimaltal som du skriver in i cellerna till
procenttal o.s.v.

Om man vill byta representation av celldata ska man först välja cellerna (ofta är det
bäst att välja en rad eller kolumn åt gången). Öppna sedan Format-menyn i gruppen
Cells (Celler) på fliken Home (Start). Välj Format Cells (Formatera celler).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_newworkbook.jpg
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Gå till fliken Number (Tal) och välj önskad representationsform under Category
(Kategori). Följande bild visar ett exempel av en cell som har definierats som tal.
Klicka till slut på OK.

Man kan välja antalet decimaler som ska visas i klasserna Number (Tal) eller
Currency (Valuta), i rutan Decimals (Decimaler). I listan Negative numbers
(Negativa tal) kan man välja hur negativa tal ska skrivas. I rutan Sample (Exempel)
kan man se hur formateringer påverkar ett tal i en cell.

Om det dyker upp ####-tecken i cellen efter att du har formaterat
tabellen, betyder det att talet inte ryms i cellen. Bred då ut kolumnen med
####-tecknen eller gör teckensnittet mindre.

Skriv datum och tider i cellerna så att programmet förstår att de visar
tider. Man använder oftast punkter som avskiljare i datum (25.8.2016) och
kolon i klockslag (15:35). Man kan ändra formateringen för datum eller
klockslag i listan Category (Kategori) och klassen Date (Datum). Om
man räknar ihop timmar och de går över 24 st. ska man välja
formateringen [h:mm:ss] från klassen Custom (Specialformatering). Om
man inte vill ha sekunderna med kan man avlägsna :ss-tecknen i rutan
Type (Typ).Procentformateringen multiplicerar talen med 100. Om man
skriver %-tecknet efter ett tal dividerar programmet det med 100; t.ex. 1%
= 0,01.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_formatnumber.jpg
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JUSTERA CELLER

De flesta kalkylprogram placerar automatiskt tal till höger i cellen och text till vänster.
Dessutom placerar programmen sannings- och felvärden i mitten av cellen.

Man kan också ändra på justeringen av tal och text. Med Excel kan man göra det
genom att välja cellerna man vill justera, sedan öppna Format-menyn i gruppen
Cells (Celler) på fliken Home (Start). Välj Format Cells (Formatera celler).

Man kan ändra horisontell justering med Horizontal (Horisontellt) och vertikal
justering med Vertical (Vertikal). Man kan ändra orienteringen av data genom att
vända på det röda tecknet i rutan Orientation (Orientering). Genom att kruxa för
Wrap Text (Textplanering) får man en lång text i en cell att skrivas ut på flera rader.

LAYOUT FÖR CELLER

Man kan ändra teckensnitt, stil, storlek, färg, understreckning samt övriga
framhävningssätt för tal och text i tabeller.

Man kan göra ovanstående inställningar med Excel på följande sätt: öppna Format-
menyn i gruppen Cells (Celler) på fliken Hom (Start). Välj Format Cells (Formatera
celler). Gå till fliken Font (Tecken). Gör önskade formateringar för cellerna och
klicka till slut på OK.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_formatalignment.jpg
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I listan Font (Tecken) finns alla tillgängliga teckensnitt i alfabetisk ordning, och
bredvid den finns listorna Font Style (Stil) och Size (Storlek). I listan Underline
(Understrykning) finns det olika alternativ för att strecka under texten och i listan
Color (Färg)  färgalternativ. I rutan Effects (Effekter) kan man välja överstrykning
samt formatera texten som t.ex. över- eller underindex. I rutan Preview (Exempel)
kan man se hur inställningarna påverkar tabellens utseende.

KANTLINJER OCH BAKGRUND FÖR CELLER

De flesta kalkylprogram gör inte automatiskt kant- eller mellanlinjer runt en tabell:
rutfältet syns på skärmen men när man skriver ut tabellen är det inte standard att det
syns. Därför måste man infoga dessa linjer för hand med de flesta program. I
förhandsvisningen innan man skriver ut kan man kontrollera vilka kantlinjer som syns
på utskriften.

Med Excel kan man ställa in kantlinjer och bakgrundsfärg på följande sätt: välj
cellerna du vill formatera, öppna Format-menyn i gruppen Cells (Celler) på fliken
Home (Start). Välj Format Cells (Formatera celler) och gå sedan till fliken Border
(Kantlinje) och gör önskade inställningar. Klicka sedan på OK.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_formatfont.jpg
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I rutan Style (Stil) kan man välja hurdan linje man vill ha och i rutan Color (Färg)
färgen på linjen. I rutan Border (Kantlinje) kan man bl.a. välja på vilken sida av
cellen man vill ha kantlinjen.

I Excel finns det på fliken Home (Start) en grupp verktyg för Font
(Tecken), och där finns knappen Borders (Kantlinjer) med en samling
färdiga kantlinjer, där man oftast kan hitta önskad typ av kantlinje:
 

Man kan också framhäva celler eller cellgrupper genom att tillfoga olika mönster och
färger. Välj dem dock noga, så det inte blir för svårt att läsa tabellen!

Med Excel kan man infoga färger och mönster på följande sätt: välj cellerna, öppna

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_formatborder.jpg
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Format-menyn i gruppen Cells (Celler) på fliken Home (Start). Välj Format Cells
(Formatera celler) . Gå sedan till fliken Fill (Fyllning) och välj önskade mönster och
färger. Klicka på OK.

Man kan välja bakgrundsfärg från färgpaletten och rutsystemen finner man då man
öppnar listan Pattern Style (Mönstertyp).  Man kan skapa färgtoner i fönstret Fill
Effects (Fyllningseffekter). Rutan Sample (Exempel) visar hur dina val ser ut.

Om man vill avlägsna all formatering från en cell eller ett cellparti i Excel ska man
välja området och öppna menyn Clear (Radera) i gruppen Editing (Redigering) på
fliken Home (Start). Då öppnas en undermeny där man ska välja Clear Formats
(Radera format). Observera att denna funktion faktiskt avlägsnar all formatering på
en gång. Om man vill avlägsna formateringar en åt gången, kan man göra det via
fönstret Format Cells (Formatera celler)  eller använda knapparna i de olika
grupperna på fliken Home (Start).

ANVÄND FÄRDIGA MALLAR OCH FORMATERINGAR

Med Excel kan man också spara tid och använda de färdiga mallarna för
dokumentformatering som finns i programmet. Precis som med Word kan man
använda (och redigera) t.ex. rubrikformat genom att välja den celler eller de celler
man vill redigera och sedan öppna menyn Cell Styles (Cellformat) i gruppen Styles
(Format) på fliken Home (Start). Välj den stil du vill ha från listan (se bilden nedan).
Om du för muspekaren över de olika alternativen ser du hur de kommer att påverka
tabellen på det markerade området.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_formatfill.jpg
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Alternativt kan man också välja en ny formatering för hela tabellen ur de färdiga
mallarna i Excel. Välj först cellen eller cellerna som du vill formatera och öppna sedan
menyn Format as Table (Formatera som tabell) i gruppen Styles (Format) på
fliken Home (Start). Välj sedan önskad formatering från listan (se bilden nedan).
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Då du använder funktionen Format as Table (Formatera som tabell) får tabellen du
markerat standardiserade rubrikrader (headers) som man behändigt kan klicka på för
att ändra sådana inställningar som sorteringsmetod och -riktning.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/excel2016_formatastable.jpg
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SKAPA DE VANLIGASTE FORMLERNA

Grundidén med kalkylprogram är att man kan utföra olika räkneoperationer i tabellens
celler. Eftersom alla räkneoperationer utförs med matematiska formler kan man när
som helst ändra på talen i kalkylerna och låta programmet utföra operationen på nytt.

Varje formel börjar med likamed- eller =-tecknet. Efter tecknet kommer adresserna
och operatorerna för cellerna som ska kalkyleras.

CELLADRESSER

I ett kalkylprogram har varje kolumn och rad sin egen identifierare. Tillsamman bildar
de cellens adress.

Kolumnerna har en alfabetisk identifierare: den första kolumnen heter “A”, den
andra “B” o.s.v. Efter “Z” kommer AA, AB, AC o.s.v.
Rader har nummerordning: den första raden heter “1”, den andra “2”.
Celladressen bildas av kolumn- och radidentifieraren: t.ex. cellen på första
raden i den andra kolumnen har adressen B1.

MATEMATISKA FORMLER

Då man skapar en matematisk formel är det minsta man måste göra att definiera
operatorn och celladresserna som ska användas i kalkylen.

Använd alltid celladresser i formlerna, och inte talen som matats in i
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celerna! På det viset kan du enkelt kopiera formler och ändra på talen
som använts i formlerna.

I exemplet nedan räknas cellerna A2 och B2 ihop. Stegen för att skapa formeln:

1. För muspekaren till den cell där du vill se resultatet av räkneoperationen
2. Börja formeln med likamedtecknet, skriv alltså = i cellen
3. Klicka på A2-cellen (följ med hur formeln utformas på bildens formel- eller fx-

rad) 
4. Skriv +-tecknet med tangentbordet 
5. Klicka på B2-cellen 
6. Godkänn formeln genom att trycka på Enter eller genom att klicka på OK-

tecknet på formelraden: 

DE VANLIGASTE RÄKNEOPERATORERNA

De vanligaste operatorerna som används med kalkylprogram är:

+ eller addition, formelexempel =A1+B7
– eller subtraktion, formelexempel =A5-A8
* eller multiplikation, formelexempel=B6*B8
/ eller division, formelexempel=A5/A8

Den normala ordningsföljden för räkneoperationer används i tabellerna: multiplikation
och division utförs först, sedan addition och subtraktion. Man kan ändra på ordningen
med parenteser. Då utför programmet kalkylen inom parenteserna först. I formeln
=A4*(B3-B5), t.ex., räknas subtraktionen inom parentes först.

Räkneoperationerna med formlerna utförs med det exakta värdet av talet i
cellerna, så trots att du kan ha bestämt att det endast ska synas 2
decimaler i cellerna (t.ex. talet 0,34444 visas som 0,34), utförs kalkylen
med det exakta värdet 0,34444.

DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA

Förutom de vanliga opratorerna för addition, subtraktion, multiplikation och division
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finns det ett stort antal olika funktioner (Function) i kalkylprogrammen. Funktionerna
är färdigt skrivna matematiska formler. 

Funktionen som används mest är Sum (Summa), med vilken man adderar talen i
som skrivs in i formeln. Man kan alltså använda Sum-funktionen istället för operatorn
+ och göra det enklare att skriva formeln!

Man uttrycker vilken del av tabellen man vill infoga i formeln med hjälp av
celladresserna och ett kolon mellan dem, t.ex. =SUM(A1:A10). Med en halvpunkt
kan man lägga till flera olika celler i formeln, t.ex. =SUM(A1:A10;D9).

I Excel finns Sum-funktionen som knapp i verktygsfältet.Med denna Sum-funktion kan
man addera talen på ett visst område på följande sätt:

1. För muspekaren till den cell där du vill se summan.
2. Klicka på knappen AutoSum (Summa).
3. Programmet ger ett förslag om vad som ska adderas: om det är rätt kan du

godkänna formeln genom att trycka på Enter, i annat fall kan du välja området
med musen och godkänna det genom att trycka på Enter (se bilden nedan).

4. Om du så önskar kan du kopiera formeln till andra celler med hjälp av
handtaget.

Kontrollera alltid det cellområde som prorgammet föreslår: programmet
väljer automatiskt endast ett enhetligt område, så om det finns tomma
celler i området väljer programmet inte automatiskt de celler som finns på
andra sidan av dem.

Du kan också addrea på följande sätt: välj cellområdet som du vill addera
och ta med den tomma rad eller kolumn där du vill ha summan. Klicka på
AutoSum. Denna funktion fungerar endast mot höger och nedåt.

KOPIERA FORMLER
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Övningar i avsnitt F.1

Man kan kopiera formler till andra celler. Om man t.ex. har specificerat sina
studiestöd för varje månad under ett år, behöver man endast göra en formel för raden
för januari. Efter det kan man kopiera formeln till övriga månader.

Med Excel kan man kopiera en formel med hjälp av det såkallade fyllnadshandtaget:
det finns i nedre högra hörnet av en aktiv cell. Stegen för att kopiera en formel:

1. Aktivera cellen med formeln du vill kopiera
2. För muspekaren ovanpå fyllnadshandtaget. Observera att pekaren förvandlas

till ett svart kors.
3. Tryck ned musknappen.
4. Dra fyllnadshandtaget mot cellen där du vill ha kopian.
5. Släpp musknappen då du är framme i cellen där du vill ha kopian.
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CELLREFERENSER

Med cellreferenser avser man en referens i en cell till innehålet i en annan cell (t.ex.
värdet på ett tal eller en matematisk formel). Om man t.ex. i cell B4 vill addera värdet
på talen i cellerna B2 och B3, skriver man i cell B4 =SUM(B2:B3); här är B2 och B3
cellreferenser.

RELATIVA REFERENSER

Om man änvänder en relativ referens (t.ex. A1, B6 eller t.ex. E18) ändras
referensadressen när man kopierar formeln i en cell till en annan cell.

T.ex. formeln =B2-B3 i cellen B4 på bilden nedan förvandlas till =C2-C3 och =D2-D3
då man kopierar formeln till C4 och D4.
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Då man använder relativa referenser kan kalkylrpogrammet alltså “anpassa”
cellreferenserna i den kopierade formeln så att de motsvarar de nya celladresserna.

ABSOLUT REFERENS

Ibland vill man infoga en konstant (t.ex. ett närmevärde av pi) från en viss cell till en
formel så att referensadressen för cellen med konstanten inte förändras då formeln
kopieras. Då måste den cellens referens göras absolut. Referensen kan ändras till
absolut med tecknet $.

Exempel: i tabellen nedan förändras referensadressen för cell B2 till absolut i formeln
i cell C5 för att inte referensadressen till cell B2 ska bli fel då formeln kopieras nedåt.

På bilden ovan ser man hur adressen till cell B2 görs absolut med hjälp av två $-
tecken: det första $-tecknet definierar kolumnen och det andra definierar raden. Vid
behov kan man definiera en absolut referens så att endast rad- eller
kolumnidentifieraren förändras då referensen kopieras:

=C2-$D1
Kolumnidentifieraren (D) för cell D1 förändras inte men radidentifieraren (1) förändras
då man kopierar formeln.

=C2+D$1
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DIAGRAM

Ofta vill man lägga upp tabelldata i ett grafiskt diagram (t.ex. stapeldiagram, kurva
eller pajdiagram) för att lättare kunna gestalta informationen. På den här sidan ser vi
på hur man kan göra diagram med Excel:

lägg upp diagram
flytta diagram
ändra storleken på diagram
redigera diagram .

SKAPA DIAGRAM

När man vill göra ett diagram ska man först välja de celler vars data man vill illustrera
med diagrammet (välj också rad- och kolumnrubriker så de syns som förklaring till
diagrammet). Använd vid behov “osammanhängande områdesval” för att undvika
onödiga värden i diagrammet. Man kan välja ett osammanhängande område genom
att hålla nere Ctrl medan man väljer området (de målade områdena måste dock vara
av samma storlek, d.v.s. det måste finnas lika många rader i var). I exemplet nedan
har en kolumn utelämnats med hjälp av osammanhängande områdesval (det utvalda
området är blått).
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När man har valt önskade uppgifter ur tabellen ska man öppna fliken Insert (Infoga)
och välja önskad diagramtyp ur rullgardinsmenyerna i gruppen Chart (Diagram). Du
kan även välja något av Excels egna förslag genom att klicka på Recommended
Charts (Rekommenderade diagram). På exemplet nedan har man valt ett
tredimensionellt stapeldiagram.

Då man har valt informationen som behövs och diagramtypen lägger programmet
upp ett diagram med standardinställningar som man kan bearbeta vidare. En ny
meny, Chart Tools (Diagramverktyg), dyker nu upp i verktygsfältet. Med hjälp av
verktygen som finns på dess flikar kan man redigera diagrammet enligt önskemål (se
bilden nedan). Menyn med diagramverktyg syns endast då diagrammet är aktivt. Om
man klickar på dokumentet utanför diagrammet försvinner menyn, och om sedan
klickar på diagrammet på nytt blir menyn synlig igen.
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REDIGERA DIAGRAM

När man har skapat ett diagram kan man redigera det enligt önskemål. Man kan
ändra på diagramrubriken och definitionerna genom att klicka på dem och skriva ny
text istället för den gamla. Man kan flytta på de rörliga delarna av diagrammet (som
rubrik och definitioner) för hand genom att trycka ner den primära musknappen och
flytta dem innanför diagrammet. Man kan också byta teckensnitt, teckenstorlek, och
andra textegenskaper genom att välja hela diagrammet eller en del av det och
redigera dem med hjälp av verktygen på fliken Home (Start). Layout och design på
själva diagrammet kan man redigera med hjälp av funktionerna på flikarna i Chart
Tools (Diagramverktyg).

ÄNDRA DIAGRAMMETS PRESENTATIONSFORMAT

På den första fliken i diagramverktygen, Design, finns det ett verktyg Change Chart
Type (Ändra diagramtyp) i gruppen Type (Typ). Med det kan man ändra
diagramtyp om man tycker att t.ex. ett cirkeldiagram skulle illustrera dina data bättre.
Med Switch Row/Column (Växla rad/kolumn) i gruppen Data kan man växla
presenterade data mellan x- och y-axeln (se exemplet nedan).

Du kan även ändra de rubriken och förklaringar som visas i diagrammet: när du
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aktiverar tabellen visas knappar i stil med de nedanstående intill tabellen. Om du
klickar på plusikonen får du fram menyn Chart elements (Diagramelement) där du
kan ändra diagrammets format.

I gruppen Axes (Axlar) kan du definiera x- och y-axlarna så som du vill ha dem samt
skalstreck (gridlines) för att öka tydligheten. Du kan även ta bort dem helt via dessa
menyer. Du kan också lägga till streck och balkar som underlättar analysen av data i
diagrammet, t.ex. en trendlinje i ett punktdiagram. Man kan också ta bort dem med
dessa verktyg. För att spara tid på att skapa och redigera etiketter och linjer kan man
välja bland flera färdiga format i menyn Chart Layouts (Diagramformat) på Design-
fliken.

FORMATERA DIAGRAM

På följande flik, Design, hittar du mera formateringsalternativ. Välj den del av
diagrammet du vill formatera och klicka på knappen Format Selection (Formatera
markering) i gruppen Current Selection (Aktuell markering). Då öppnas ett fönster
där man kan göra detaljerade ändringar i formateringen på den markerade delen av
diagrammet. Från menyerna i gruppen Insert (Infoga) kan man infoga bilder
(picture), figurer (shape) eller textrutor (text box). Med verktygen i gruppen
Background (Bakgrund) kan man redigera inställningarna för bakgrunden på
diagrammet, t.ex. färgfyllning och tredimensionella effekter.

Den sista fliken bland diagramverktygen, Format, innehåller formateringsverktyg,
som namnet säger. Med menyerna i gruppen Shape Styles (Figurformat) kan man
ändra färgsättning på kanter och bakgrund eller välja ett lämpligt tema bland de
färdiga alternativen. Man kan infoga skuggning, färger och övriga effekter till
diagramtexterna, eller välja bland färdiga alternativ.

Om man vill spara tid på redigeringen av diagrammets layout kan man använda de
färdiga formatmallarna i Excel. Byt färgtema genom att välja ett av alternativen i
menyn Chart Styles (Diagramformat) på Design-fliken. Man kan bläddra i listan
med hjälp av pilknapparna till höger om menyn eller öppna hela listan genom att
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klicka på den nedersta knappen (se bilden nedan).

FLYTTA DIAGRAM

Om man skapar ett diagram på ett existerande tabellblad kan det placeras ovanpå
data i tabellen. Då måste man flytta på diagrammet. Med Excel och andra program
kan man flytta på diagrammet innanför fönstret på följande vis: aktivera diagrammet
genom att klicka på det med musen en gång. En svart kantlinje kommer att synas
runt diagrammet, och ett redigeringshandtag kommer att synas i varje hörn och på
varje kantlinje som tecken på att diagrammet är markerat. Ta tag i diagrammet med
musen och dra det till önskad position.

Med verktygen i gruppen Arrange (Ordna) på Format-fliken kan man redigera
justeringen samt. bl.a. ordna diagramelement som ligger på varandra.

Man kan flytta ett diagram till ett annat dokument eller till sitt eget tabellblad genom
att klicka på knappen Move Chart (Flytta diagram) på Design-fliken. Välj New
Sheet (Nytt blad) om du vill flytta diagrammet till ett nytt kalkylblad (man kan
namnge det nya bladet i rutan bredvid). Om man däremot vill skapa diagrammet som
ett såkallat inbäddat objekt i ett existerande kalkylblad  ska man välja alternativet As
objekt in (Objekt i) och välj sedan önskat kalkylblad. Klicka till slut på OK. Excel
flyttar då diagrammet enligt ditt val till antingen ett nytt kalkylblad eller som en bild till
ett existerande kalkylblad.

ÄNDRA STORLEK

Storleken på ett diagram är inte alltid rätt för att illustrera data i tabellen. Därför måste
man ofta förändra storleken på ett diagram efter att man skapat det.

Med Excel och andra program kan man ändra storleken genom att föra muspekaren
ovanpå diagrammets redigeringshandtag. Då pekaren blir en dubbelriktad pil ska
man trycka ned musknappen medan man drar diagrammet till önskad storlek.
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ÖVNINGAR I AVSNITT F.3

ÖVNING 1 – Goda kalkyleringsrutiner

1. Repetera innehållet på sidan Goda kalkyleringsrutiner.

ÖVNING 2 – Skapa och redigera tabeller

I den här övningen gör vi en tabell över en budget för en studerande.

1. Skapa en ny arbetsbok genom att öppna File (Arkiv) och välja New (Ny).
2. Gör en tabell enligt modellen nedan. Använd riktiga inkomst- och utgiftdata i din

tabell (ersätt “Kläder” och andra rubriker så att de motsvarar dina behov).
3. Lagra tabellen i din hemkatalog under namnet Min budget.

4. Redigera tabellen med regelbundna mellanrum med uppdateringar om dina
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inkomster och utgifter. Om du lyfter studiestöd kan du kontrollera hur mycket
extra du får förtjäna på FPA:s  webbsida!

ÖVNING 3 – Cellinställningar

I den här övningen formaterar vi tabellen vi gjorde i föregpnede övning.

1. Öppna arbetsboken Min budget som du gjorde i föregående övning, om den
inte redan är öppen.

2. Formatera tabellen enligt modellen nedan (välj de färger du själv gillar).
3. Ställ in representationen av talen så att två decimaler visas.
4. Lagra förändringarna i dokumentet.

ÖVNING 4 – Skapa de vanligaste formlerna

I den här uppgiften övar vi oss på att använda matematiska formler.

1. Öppna arbetsboken Min budget, om den inte redan är öppen.
2. Rälkna ihop inkomsterna för januari: skriv “Sammanlagt” i cell A7 och skriv

formeln för en summa i cell B7 med hjälp av knappen AutoSum i verktygsfältet.
3. Kopiera formeln för de övriga månaderna på rad 7.
4. Räkna ihop utgifterna för januari: skriv “Sammanlagt i cell A13 och använd igen

knappen AutoSum i cell B13. Kopiera formeln för de övriga månaderna på rad
13.

5. Räkna ut hur mycket pengar det blir kvar i januari: skriv “Sparat” i cell A15 och
skapa formeln för hur mycket pengar det blir kvar i cell B15. Kopiera formeln för
de övriga månaderna.

6. Räkna radsummorna för kolumn G: skriv “Sammanlagt” i cellerna G3 och G9,
och skriv formeln för radsumman i cell G4. Kopiera formeln till de övriga
raderna i kolumn G.

7. Infoga kantlinjer enligt modellen till raden “Sparat”.
8. Lagra arbetsboken.

http://www.kela.fi/


Övningar i avsnitt F.3 | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...lkompetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-3-tabellkalkylering/ovningar-i-avsnitt-f-3/[17.10.2019 18.15.15]

ÖVNING 5 – Cellreferenser

I den här övningen använder vi både relativa och absoluta referenser.

Du upptäcker att du har andra utgifter som du vill lägga till tabellen. Du har också
planerat att åka på en resa på sommaren när terminen är slut. För att ha råd med
resan måste du jobba och förtjäna pengar. I din budget vill du räkna ut hur många
timmar du måste arbeta varje månad för att du ska förtjäna tillräckligt. Din
arbetsgivare har lovat dig 12 euro / h (övningen beaktar inte skatter). Din resa
kommer att kosta 800 euro med alla utgifter inberäknade.

1. Öppna arbetsboken Min budget.
2. Lägg först till en rad ovanför rad 13. Skriv in följande data:

3. Lägg till två nya rader ovanför rad 3 och skriv nedanstående data på raderna:

4. Lägg till en ny rad ovanför rad ) och skriv som rubrik i cell A9 “Övriga inkomster”
(se följande bild). Gör en matematisk formel på rad 9: den ska räkna ut hur
många timmar du måste arbeta för att dina pengar ska räcka till.

5. Gör en formel i cell B9 som räknar ut arbetstimmar x 12. Definiera adressen för
cellen för arbetstimmar (B3) som absolut för att kunna kopiera den till övriga
månader.

6. Kopiera sammanlagt-formeln för cell G8 till cellen G9.
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7. Du lade till en ny rad ovanför summan för inkomster men programmet
uppdaterade inte automatiskt celladresserna för summan, så du måste rätta till
det. För muspekaren till cell B10 och rätta adressen för området som ska
kalkyleras på formelraden. Kopiera den rättade formeln till de övriga
månaderna.

8. Nu kan du i cell B3 mata in det antal arbetstimmar som du tror räcker till för att
spara ihop minst 800 euro.

I den här uppgiften övar vi oss på att använda absoluta referenser när dividenden
ändras men nämnaren förblir densamma. Lagra “Antal studerande“-filen i din mapp
vid namn Tabellkalkylering (om du inte har skapat mappen ännu, gör det nu).

I tabellen kan man se antalet nya studeranden och alla studeranden i olika universitet
under ett år. Du vill räkna ut hur många “gamla” studeranden det finns vid varje
universitet.

1. Öppna övningen Antal studeranden och lägg till en ny kolumn till vänster om
kolumnen “Nya studeranden”.

2. Skriv rubriken “Gamla studeranden” i cell B1 (man kan fördela texten på två
rader genom att trycka på tangentkombinationen Alt+Enter mellan orden).

3. Gör en formel i cell B2 där du subtraherar värdet i cellen “Nya studeranden”
från värdet i cellen Studeranden sammanlagt” på samma rad (använd
cellreferenser i formeln).

4. Kopiera formeln nedåt till de övriga raderna.
5. Skriv rubriken “Sammanlagt” i cell A22 och räkna ihop antalet gamla

studeranden. Kopiera formeln till de övriga kolumnerna.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/antal-studerande.xlsx
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6. Räkna därefter hur många procent varje universitets sammanladga antal
studeranden är av alla studeranden: skriv som rubrik i cell E1 “andel %” och
skriv en formel i cell E2 som räknar ut hur många procent studerandena vid HU
utgör av alla studeranden (=alla studeranden vid HU / alla studeranden). Göpr
adressen för cellen “Alla studeranden absolut så att den inte förändras när den
kopieras.

7. Kopiera formeln neråt till de övriga raderna.
8. Du kan se det rätta svaret i tabellen Resultat i arbetsboken.

ÖVNING 6 – Skapa diagram

I den här övningen provar vi på att göra diagram.

1. Öppna igen arbetsboken Min budget.
2. Gör under tabellen ett diagram av inkomsterna i budgeten enligt följande

modell.

3. Gör också ett diagram av utgifterna enligt nedanstående modell i samma tabell.

4. Se kritiskt på diagrammen du skapade:
a) är studiepengen över eller under 1200 i stapeldiagrammet?
b) hur tycker du att pajdiagrammet illustrerar andelen matutgifter?

5. Lagra förändringarna i arbetsboken.
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FACIT

ÖVNING 6 – Skapa diagram

Svar till övning 4: det är svårt att utläsa storleken på studiepengen i diagrammet
p.g.a. att det är tredimensionellt, och andelen av matutgifter ser tydligt större ut
än andelen för kläder, trots att procenttalen invid diagrammet visar att de är
nästan lika. Dehär diagrammen kräver alltså att man skriver in talen i dem, och
visar att diagrammen är svåra att avläsa om de är tredimensionella.
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F.4 BILDVISNING

Bildpresentationer på datorn är ett utmärkt hjälpmedel för att presentera information
om man tar sig tid och planerar presentationen noggrannt. Man kan skapa sådana
presentationer med såkallade bildspelsprogram, och idén med dem är att de stöder
din presentation med tilläggsmaterial. I det här kapitlet ser vi på följande teman i
samband med bildspelsprogram:

hur man sammanställer en bildpresentation
utnyttjande av färdiga strukturer och stilmallar
visning av en bildpresentation
att skriva ut bilderna

På den här kursen använder vi bidlvisningsprogrammet PowerPoint. Instruktionerna
kan dock tillämpas också med andra program, som t.ex. gratisprogrammet Impress,
som ingår i LibreOffice-paketet (se mera information om LibreOffice i
tilläggsläsningen).

STUDENTENS
DIGITALKOMPETENS
Helsingfors universitet – orientering (2 sp)

HOME 1 INTRODUKTION 2 IT-MILJÖN VID HU 3 INFORMATIONSSÖKNING

4 DATASÄKERHET FÖRDJUPADE STUDIER: FRAMSTÄLLNING AV DATA (1 SP)

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens-tillaggslasningen/operativsystem-och-tillampningsprogram/unix-och-linux/tillampnings-och-hjalpprogram/


Goda rutiner för bildvisningar | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...mpetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-4-bildvisning/goda-rutiner-for-bildvisningar/[17.10.2019 18.15.37]

GODA RUTINER FÖR BILDVISNINGAR

PLANERA EN PRESENTATION

Bildpresentationer som ska visas med en videoprojektor är ett bra sätt att presentera
information till en större publik om visningen har planerats noggrannt. Det händer
dock ofta att man i planeringsskedet glömmer hur en bra visning ser ut.Kom alltså
alltid ihåg att det är visningens innehåll som är viktigast.

Ta dig tid för att sammanställa visningen och fundera på vad du vill presentera och
för vem. En redig bildpresentation kann indelas i tre avsnitt:

1. inledningen, där man kort berättar vad visningen kommer att handla om,
2. det egentliga ärendet där man presenterar fakta med illustrationer, och
3. sammandraget, där man upprepar huvudpunkterna och gör en

slutledning.

Undvik alla onödiga tricks och oredighet. Om du fyller din visning till bräddarna med
extravaganta effekter blir den högst sannolikt mycket frånstötande. Använd alltså
effekterna endast efter noggrannt övervägande. Idén med effekter är inte att fästa
publikens uppmärksamhet på effekterna utan att understryka viktiga delar av
presentationen. Försök alltså inte lappa ett svagt innehåll med stora effekter, utan
arbeta på innehållet!

BILDSTRUKTUR

Då man planerar en bild är det mycket ofta man gör det grova misstaget att man
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matar in alltför mycket data på en bild: om det är för mycket text på en bild är det
oundvikligt att teckenstorleken blir för liten. Man kan använda 7±2 -regeln som en
tumregel: en lättläst bild har 7±2 rader text och 7±2 ord per rad. Om texten på en bild
ser ut att bli för lång är det bäst att dela upp den på flera bilder.

Om man använder bilder på sin bild borde de ha ett tydligt samband med ämnet för
presentationen. Bilder kan visserligen pigga upp en presentation men alltför många
bilder kan göra presentationen oredig.

TECKENSNITT

Det viktigaste då man väljer teckensnitt är att det är tydligt och lättläst. Välj ett tydligt,
stort teckensnitt och undvik snirkliga snitt (som är svåra att läsa, även på nära håll).
Ställ in teckenstorleken till minst 18 punkter. Rubrikerna kan vara ännu större.

Använd högst två olika teckensnitt. Om du vill kan du accentuera med olika
punktstorlekar, färger, fet stil eller kursivering. Använd sådana effekter med måtta;
det är t.ex. svårt att läsa en lång kursiverad text, men kursivering är ett bra sätt att ge
eftertryck åt enskilda ord. Däremot är det itne att rekommendera att man använder
versaler, d.v.s. stora bokstäver, någon annanstans än i början av meningar, namn
eller rubriker.

FÄRGER

Använd samma bakgrundsfärg på alla bilder i din presentation, om det inte finns
någon särskild orsak att byta färg. Observera att du genom att utnyttja stilar kan
formatera alla bilderna i din presentation på en gång så att du inte alls behöver
formatera enskilda bilder.

Välj färgskala enligt behov. En ljus bakgrund passar i allmänhet bäst för t.ex.
utskrifter, medan en mörk bakgrund är bättre för presentationer med dataprojektor.

Kontrollera ALLTID att din presentation är lättläst innan du håller den; lägg särskild
vikt vid att texten står i tydlig kontrast till bakgrunden. kom ihåg att vissa
färgkombinationer kan se obehagliga ut eller vara helt omöjliga att läsa (t.ex. för
färgblinda människor).

DIAGRAM OCH TABELLER

Det är bäst att inte lägga in alltför detaljerade tabeller eller dylik information i en
bildvisning. Det är bättre att kopiera dem och dela ut dem till deltagarna, och visa ett
sammandrag av talen i en tabell, t.ex. som ett diagram.
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Ta i beaktande att typen av diagram avsevärt kan påverka hur innehållet gestaltas.
Om typen av diagram är fel vald kan det ge helt fel bild av innehållet. Fundera alltså
noggrannt på vilken typ av diagram som bäst passar för att förmedla informationen i
din presentation.

Stapeldiagram används oftast i bildpresentationer. De lämpar sig t.ex. för att
jämföra olika data.
Linjediagram lämpar sig för att beskriva t.ex. förändringar eller utveckling
under en viss tidsperiod.
Cirkeldiagram kan illustrera t.ex. fördelningen av en helhet i olika delar. Det är
dock bäst att inte använda mer än sex “skivor” i samma diagram: många små
andelar kan samlas till en skiva som heter “Övrigt”, vilken i sin tur kan
representeras skilt som sitt eget diagram.

FÖRBEREDELSER FÖR EN PRESENTATION

Beroende på hur erfaren man är kan det visa sig vara utmanande att utarbeta en
tidtabell för sin presentation. Det lönar sig att gå igenom presentationen noggrannt
och uppskatta hur lång tid det tar att gå igenom informationen på varje bild. Över 10
bilder, t.ex., är ett ganska stort antal för en presentation på 20 minuter. Bered också
tid för problem samt frågor från publiken. Senast i det skede då du utarbetar en
tidtabell lönar det sig att avlägsna alla grammatikfel i presentationen.

SJÄLVA PRESENTATIONEN

Det är bäst att komma till lokalen där presentationen ska gå av stapeln i god tid, så
att du hinner bekanta dig med utrustningen och se till att den fungerar. Det är också
bra att erbjuda publiken materialet för din presentation på pappersutskrifter eller på
webben redan innan föreställningen, så att publiken kan löadda ner materialet och
göra anteckningar direkt i förhandsmaterialet.

Då du håller din presentation är det mycket lockande att vända sig mot bildduken och
läsa presentationen ordagrannt direkt från bilderna. Din presentation kommer att
verka mycket mera naturlig om du talar till publiken istället för bildduken och talar
“med egna ord”.
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SAMMANSTÄLLNING AV ETT BILDSPEL

På den här sidan ser vi på följande saker i samband med att sammanställa en
bildpresentation:

val av inställningar för presentationen
att lägga in bilder i presentationen
att välja struktur för bilderna
att skriva text på bilden
teckensnitt för presentationen
indragningsnivåer för katalogtext
ta bort bilder ur en presentation
ändra ordningen på bilderna
bilder på bilderna

INSTÄLLNINGAR FÖR EN BILDPRESENTATION

Via inställningarna för en bildpresentation berättar man för bildvisningsprogrammet
en hurdan presentation man vill göra. Det är bäst att göra inställningarna redan innan
man börjar lägga in information på de enskilda bilderna.

I PowerPoint hittar du sidan i gruppen Customize (Anpassa) på fliken Design
(Design) på menyfliksområdet (se bild nedan).
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Siffrorna i parentesen anger presentationsskärmens bildförhållande, som oftast är 4:3
när man använder en projektor. För presentationer som visas på dator- eller tv-skärm
rekommenderas bredbildsformatet 16:9. Godkänn ändringarna med OK.

Du kan göra noggrannare val genom att klicka på Customize Slide Size (Anpassad
bildstorlek).

 

LÄGG BILDER TILL PRESENTATIONEN

Efter att man har startat bildvisningsprogrammet kan man genast börja göra en
presentation genom att börja redigera den tomma rubrikbilden som visas på
skärmen. Sedan kan man lägga till nya bilder.

Om en ny dia inte syns på skärmen kan man skapa en ny bildpresentation med
PowerPoint genom att öppna menyfliken File (Arkiv) i vänstra övre hörnet och med
att sedan trycka på knappen New (Nytt).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_slidesize.jpg
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Med PowerPoint kan man lägga en ny bild till presentationen genom att klicka på
ikonen New Slide (Ny bild) på fliken Home (Start).

Man kan gå från en bild till en annan genom att rulla på mushjulet. Alternativt kan
man göra det med hjälp av tangenterna PageUp och PageDown.

VÄLJ BILDLAYOUT

De flesta bildspelsprogram erbjuder både färdiga layoutmallar (Slide layout) och en
möjlighet att skapa egna layouter. I vissa layoutmallar finns det bestämda platser för
rubriker och text, i andra för t.ex. rubriker och bilder.

Med PowerPoint kan man välja layout bland många färdiga mallar. Följande bild visar
några layoutmallar ur detta program: uppe till vänster finns presentationens
“Rubrikbild”, följande är “Endast rubrikbild”, “Rubrik och text” samt på nedre raden
“Rubrik och text i två spalter”.

Layouten på varje bild i ett bildspel kan vara olika. Man kan också byta mall för en
bild när som helst. Med PowerPoint gör man det på följande sätt:

1. Välj Layout i gruppen Slides (Bilder) på fliken Home (Start).
2. Välj önskad layout i menyn som öppnas. Layouten på den aktiva bilden kommer

att förändras till det önskade.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_slidelayout.jpg
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SKRIV TEXT I BILDER

Det är enkelt att skriva in text i platshållaren i en bild.  Platshållaren är en textram så
vi kommer också att kalla den för en ram i det här studiematerialet.

Med PowerPoint kan man infoga text genom att klicka på det ställe i bilden där det
står Click to add title (Klicka för att lägga till rubrik) eller Click to add text (Klicka
för att lägga till text), beroende på vilken typ av text man vill skriva in:

Radplaneringen fungerar automatiskt då man skriver text i bildrutan. Med Enter kan
man byta rad, d.v.s. starta ett nytt stycke, manuellt.

TECKENSNITT I BILDER

Använd vanliga teckensnitt, som Calibri, Arial, Times New Roman och Courier New, i
bildspel. Det rekommenderas att man i huvudsak använder teckensnitt utan seriffer i
presentationer som ska visas med dator. Grotesker (läs mera om teckensnitt), t.ex.
Calibri, Arial, Helvetica och Futura, rekommenderas för affischer, tabeller o.s.v.
Antikvasnitt (t.ex. Times, Times New Roman och Century Schoolbook) med seriffer
är lättare att läsa i mindre bokstavsstorlek, och därför används de oftare i text som
ska skrivas ut på papper, särskilt som brödtext i långa dokument.

INDRAGNINGSNIVÅER FÖR LISTOR

Man skriver ofta bildspelstexter i listform. Om man använder en liststruktur behöver
man ofta mer än en listnivå.

Med PowerPoint kan man ställa in indragningsnivån på följande sätt:

1. Klicka på knappen Increase List Level (Öka listnivå) i gruppen Paragraph

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26305
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(Stycke) på fliken Home (Start).

2. När man har skrivit stycket färdigt och trycker på Enter antar programmet att
man vill stanna på samma nivå. På bilden nedan ser vi två olika listnivåer.

3. Man kommer tillbaka till föregående nivå genom att klicka på knappen
Decrease List Level (Minska listnivå).

AVLÄGSNA EN BILD UR EN PRESENTATION

Man kan avlägsna en bild åt gången eller flera bilder på en gång ur en presentation.

Med PowerPoint avlägsnar man bilder på följande sätt:

1. Ta fram bilden som ska avlägsnas.
2. Trycka på Delete- eller Backspace-tangenten. Alternativt kan du klicka på

bilden med högra musknappen och välja Delete slide (Radera bild).

ÄNDRA ORDNINGEN PÅ BILDERNA

Medan man arbetar på en presentation kan det ofta hända att man upptäcker att man
borde ändra ordningen på bilderna. De flesta programmen erbjuder flera metoder för
att sortera bilderna på ett nytt sätt.

Med hjälp av knappen Slide Sorter View (Presentationsvyer) på fliken View (Visa)
i PowerPoint kan man gå in i en vy där man ser bilderna i presentationen i förminskat
format (se bilden nedan).
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På följande bild ser vi sorteringsvyn där det är lätt att sortera bilderna: ta tag i bilden
du vill flytta med musen och dra den till önskad plats. Det uppkommer en vertikal
streckad linje i vyn för att visa det nya stället för bilden. Släpp musknappen då bilden
är på önskad plats.

BILDER I BILDERNA

Trots att bildspelsprogrammen ofta har en mängd färdiga mallar för att visa bilder
med, kan man också lägga in bilder till vilken presentationsbild som helst. Bilderna
kan ha skapats med olika tillämpningar, laddats från skärmen, skannats eller vara
såkallade ClipArt-bilder. I allmänhet stöds filformaten jpeg, bmp och tiff.

Om man vill lägga in en bild på alla presentationsbilderna kan man göra det med
hjälp av inställningarna för bildspelets normallayout (läs mera om normallayout). Om
man gör så behöver man inte redigera var bild för sig. Man ska dock inte fylla
bildspelet med en massa orelaterade bilder och annan grafik, utan alltid sträva efter
att göra den så tydlig och redig som möjligt!

LÄGG IN EN BILD

Man kan lägga in bilder som finns som skilda bildfiler (t.ex. jpeg-bilder). Med

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_slidesorter.jpg
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PowerPoint lägger man in en ny bild genom att öppna fliken Insert (Infoga) och välja
Picture (Bild) i gruppen Illustrations (Illustrationer). Välj därefter mappen där
bilden finns ur menyfönstret som öppnas. Välj önskad bild och klicka på knappen
Insert (Infoga).

Kom ihåg att bilder lätt kan öka storleken på presentationsfilen avsevärt mycket. Om
du använder bilder i en presentation ska du kontrollera storleken på filen nu och då. 

MINSKA STORLEKEN PÅ BILDER

Man kan komprimera bilder för att minska på filstorleken. Bildresolutionen (läs mera
om resolution) minskar då man komprimerar dem på önskat sätt:

Komprimera för overhead- och webbpresentationer: bildresolutionen ändras
till 150 dpi
Komprimera för utskrift: bildresolutionen ändras till 200 dpi.

Om man har beskurit en bild har programmet dolt den del av bilden som har
beskurits. Då man komprimerar en bild kan också detta dolda parti raderas helt och
då minskar filstorleken för bilden.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_insertpicture.jpg
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/?page_id=26307


Sammanställning av ett bildspel | Studentens digitalkompetens

https://blogs.helsinki.fi/...petens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/f-4-bildvisning/sammanstallning-av-ett-bildspel/[17.10.2019 18.15.48]

Med PowerPoint kan man komprimera bilder på följande sätt:

Välj den bild i presentationen som du vill komprimera. Klicka på knappen Compress
Pictures (Komprimera bilder) i gruppen Adjust (Justera) på Format-fliken i menyn
Picture Tools (Ritverktyg) som öppnas: 

Du får fram följande menyfönster. Vid Apply to Selected Pictures (Använd bara på
markerade bilder) kan man välja vilka bilder som ska komprimeras. Välj
bruksändamål för bilden under Target Output (Målformat). Man kan även
bestämma om man önskar att radera permanent delar av bilden som man har
avgränsat tidigare med Delete cropped areas of picture (Ta bort beskurna
områden i bilder). Godkänn inställningarnagenom att klicka på OK.

Godkänn inställningarnagenom att klicka på OK.

BESKÄR BILDER

Ovan nämnde vi beskärandet av bilder. Trots att det oftast är vettigast att beskära
bilder redan med bildbehandlingsprogrammet, kan man också göra det med
bildvisningsprogrammet.

Med PowerPoint kan man beskära bilder genom att först välja en bild, sedan
använda Crop (Beskär) i gruppen  Size (Storlek) på Format-fliken i menyn Picture
Tools (Ritverktyg).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_compresspics.jpg
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ANDRA PRESENTATIONSPROGRAM

På nätet finns dessutom flera olika avgiftsfria och avgiftsbelagda program för att göra
presentationer. Ett av de populäraste programmen är Prezi, som du kan använda för
att enkelt göra imponerande presentationer i webbläsaren. Alla vid universitetet kan
använda Prezis gratisversion Edu Enjoy genom att registrera sig som användare från
helsinki.fi-e-postadresser.

Lär dig mer om Prezi genom att titta på den lovande självhjälpsförfattaren
Raimo Keski-Vääntös presentation om framgång i studierna!

Du kan röra dig framåt och bakåt i presentationen med piltangenterna, och när du
trycker på knappen Full screen i det nedre högra hörnet kan du se presentationen i
fullskärmsläge.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_croppics.jpg
http://www.prezi.com/
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NORMAL- OCH LAYOUTBAKGRUND FÖR BILDSPEL

På den här sidan kommer vi att se på följande:

bakgrunder för bilder
redigering av normallayout
layoutbakgrund
färgbakgrund

NORMALBAKGRUND

Då man redigerar bilder i sina presentationer är det bäst att använda de normalformat
som finns i bildspelsprogrammet.  Bakgrunderna bestämmer bl.a. hur bilder,
anteckningsutskrifter och åhörarkopior ska formateras (teckensnitt, katalogtecken
o.s.v.). Om man t.ex. vill lägga till en text till varje bild i bildspelet kan man göra det
med bakgrunden.

I PowerPoint finns det tre olika bakgrunder för varje presentation:

Slide Master (Bildbakgrund): en specialbild (bilden nere till vänster) med
färdigt formaterade rubriker, huvudtexter, formatering och objekt nsom syns på
alla bilder i presentationen.
Handout Master (Åhörarkopiebakgrund): en specialbild (bilden nere i mitten)
som du kan ställa in för att formatera sammandraget av din presentation.
Notes Master (Anteckningsbakgrund): en specialbild (bilden nere till höger)
med vilken man kan formatera utskriften för anteckningar.
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REDIGERA BAKGRUNDER

Då man redigerar bakgrunderna för en bildpresentation redigeras alla bilderna i
presentationen. Man kan lägga till kontaktinformation, en logotyp o.s.v. till
bakgrunden.

Med PowerPoint kan man redigera bakgrunderna genom att öppna fliken View (Visa)
och välja den bakgrund man vill redigera från gruppen Master Views
(Bakgrundsvyer), Bilden som är markerad på bilden nedan är en Slide Master
(Bildbakgrund).

Bilden som visas är normalbilden för bildspelet, och alla ändringar man gör till den
kommer att kopieras till alla bilder i bildspelet; om man t.ex. ändrar rubriktexten till
grön och fet stil, kommer alla rubriker i bildspelet att bli gröna med fet stil på bilder
som använder normalbakgrunden. Man kan redigera rubriekr och övriga texter på
normalt vis genom att markera det område man vill redigera och använda
formateringsknapparna i verktygsfältet. Man kan också ändra katalognivåerna i
bakgrunden genom att föra muspekaren till katalogen och göra önskade ändringar.
Gå ut ur bakgrundsvyn genom att klicka på knappen Close Master View (Stäng
bakgrundsvy) på fliken Slide Master View (Bildbakgrund) som har dykt upp i
verktygsfältet.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_viewslidemaster.jpg
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På samma sätt kan man redigera bakgrunderna för åhörarsammandragen och
anteckningskopiorna.

TEMAN

Det finns färdiga designmallar eller teman (Themes) i PowerPoint med vilka man kan
göra presentationer som är enhetliga till layouten. Många av mallarna är dock så
bekanta för publiken att man gärna kan använda sin egen organisations design
istället. HU, t.ex., har sina egna designmallar.

I designmallarna ingår en enhetlig färgskala samt enhetliga formateringar och stilar.
Om man väljer ett visst tema för sitt bildspel ersätter den normalbakgrunden man har
valt för presentationen. Varje bild man lägger till bildspelet får alltså sitt tema från
bildlayouten, oberoende av bildstrukturen.

Om ett bildspel innehåller många illustrationer, diagram, tabeller eller teckningar är
det bäst att välja ett enkelt tema som motvikt. För att byta bildlayout med PowerPoint
ska du ha framme normalvyn eller bildsorteringsvyn. Klicka på fliken Design i
menyfliksområdet och välj lämpligt tema i gruppen Themes (Teman). Pilknapparna
ger dig fler teman (se bild nedan).

http://unimaterialbank.unigrafia.fi/
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Om man för muspekaren över de olika mallarna ser man hur de kommer att påverka
den underliggande bilden visuellt. Då man hittat det tema man vill ha ska man klicka
på det. Man kan när som helst byta tema för hela bildspelet på samma vis. När man
klickar på ett tema i menyn lägger programmet bakgrunden till varje bild i
presentationen. Om man endast vill använda bakgrunden i en bild eller några utvalda
bilder, ska man klicka med den sekundära musknappen på mallen i menyn. Välj
Apply to Selected Slides (Använd på markerade bilder) ur menyn som öppnas.

BAKGRUNDSFÄRGER

De ovan beskrivna temana har alltid en viss bakgrundsfärg. Du kan ändra
bakgrunden, till exempel från blå till orange.

Enklast ändrar du bakgrunden genom att klicka på önskat tema i bakgrundsgalleriet i
gruppen Variants (Varianter) på fliken Design (Design). Om inget av de färdiga
alternativen tilltalar dig kan du välja önskad färg och figur med de verktyg som
öppnas när du klickar på Format Background (Bakgrundsformat).

Ofta går det så att bilder som blir under tabeller eller diagram stör presentationen.
Istället för att byta format för hela presentationen kan man göra bakgrunden enfärgad
på endast de berörda bilderna. Om man har använt en färdig formatmall för en
presentation och vill ställa in en egen bakgrundsfärg så att figurerna på bakgrunden
inte syns ska man kruxa för Hide Background Graphics from master (Dölj
bakgrundsgrafik).

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_themes.jpg
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VISA EN BILDPRESENTATION

På den här sidan berättar vi om följande saker i samband med att framföra en
bildpresentation:

försäkran om att presentationen fungerar
starta en presentation
att gå från en bild till nästa
automatiska korrigerings- och formateringsfunktioner
att avbryta och avsluta en presentation

FÖRSÄKRAN OM ATT PRESENTATIONEN FUNGERAR

I en fungerande presentation fungerar, förutom bilderna, också det sätt på vilket de
visas. Före att försäkra dig om att din presentation fungerar ska du ta följande saker i
beaktande:

Redighet och lättlästhet: se alltid innan en presentation till att dina bilder syns
ända bak till sista bänkraden! Presentationen är dålig om man från början
måste be om ursäkt för att de inte kan läsas.
Bekanta dig med utrustningen: reservera tid för att ställa i ordning
utrustningen, särskilt en dataprojektor och därtill hörande dator. Observera
också att prersentationer som skapats med olika programversioner kan se olika
ut: radplaneringen kan t.ex. ändras eller katalogtecknen bytas ut. Kontrollera
alltså alltid din presentation innan du visar den!
Tidsplanering: reservera mycket tid för att visa varje bild i presentationen.
Erbjud presentationsmaterial: det kan vara bra att erbjuda publiken något
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material som de kan återgå till efteråt. Man kan t.ex. publicera presentationen
på sin webbsida eller dela ut ett sammandrag på papper till publiken. Dela ut
pappret till publiken innan du startar din presentation eller berätta för publiken
på vilken webbadress den finns.
Ta publiken i beaktande: tala inte till presentationen, utan till publiken. Det är
inte heller meningen att man ska läsa högt  från bilderna, utan de ska fungera
som stomme för den muntliga presentationen.

Kom ihåg att ställa in programmet för presentationen! På bilderna nedan
ser du till vänster en bild i redigeringsvyn och till höger bilden i
presentationsvyn. Alltför många talare visar sina bilder i redigeringsvyn!

STARTA EN PRESENTATION

En bildpresentation kan startas på flera sätt: beroende på vilket sätt man använder
startar presentationen antingen från första bilden eller från den bild som var i
redigeringsvyn.

Med PowerPoint kan man starta en presentation genom att genom att klicka på
knappen Slide Show (Bildvisning) i nere till vänster i programfönstret (se bilden
nedan). Då startar presentationen med den bild som var framme då man startade
presentationen.

Med PowerPoint kan man starta presentationen från den första bilden
genom att trycka på F5. Om man vill starta presentationen med den
aktiva bilden ska man trycka på tangentkombinationen Alt + F5.

GÅ FRÅN EN BILD TILL EN ANNAN

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_slideshow.jpg
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Man kan gå från en bild till den nästa på olika sätt:

Tangentbordet: gå till följande bild med tangenten “Pil nedåt” eller “Page
Down”. (Man kan också använda mellanslag eller Enter för att gå framåt.)
Tangenterna “Pil uppåt” och “Page Up” går till föregående bild.
Musen: man kan använda bl.a. rullen på musen för att förflytta sig från bild till
bild.

Observera att det under presentationens gång också syns ett svagt fält nere till
vänster, se följande bild:

Med pilknapparna på bilden ovan kan man gå framåt och bakåt i presentationen. Med
pennknappen får man fram en pennfunktion, med vilken man kan understryka delar
av innehållet.

Med bildvisningsknappen kan man gå till vilken bild i presentationen som helst utan
att visa alla bilder: klicka på presentationen med den sekundära musknappen och välj
Go to Slide (Gå till bild) ur snabbmenyn. Välj sedan den bild du vill visa.

ATT AVBRYTA OCH AVSLUTA EN PRESENTATION

Om du vill kan du avbryta en presentation t.ex. för att höra publikens frågor. Då kan
det vara händigt att ändra bilden på skärmen till svart eller vitt, beroedne på
situationen.

Om man vill avbryta presentationen en stund kan man göra skärmen svart med
PowerPoint genom att trycka på punkttangenten (.) på tangentbordet. Med
kommatangenten (,) kan man göra skärmen vit. Man kommer tillbaka till
presentationen genom att trycka på punkten eller kommat på nytt.

Man avslutar en bildpresentation genom att trycka på Esc.

https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/files/2004/11/pp2016_himmeetnuolet.jpg
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SKRIV UT BILDER

Man kan göra olika utskrifter av en bildpresentation, t.ex. enskilda bilder eller
sammandrag, anteckningssidor eller en struktursida av presentationen. Man kan
skriva ut dem i färger eller svartvita.

Slides (Bilder): programmet skriver ut en bild / sida.
Handouts (Stencil): programmet skriver ut bilderna i miniatyr på en sida. Olika
program erbjuder vanligen möjligheten att skriva ut 1-9 bilder / sida.
Notes Pages (Anteckningssida): programmet skriver ut varje bild samt
anteckningar för den på sin egen sida. Man nkan skriva anteckningar för
bilderna genom att välja Notes Page (Anteckningssida) i menyn View (Visa).
Outline View (Strukturvy): programmet skriver ut texterna i presentationen
som en innehållsförteckning.

Bilder  Stencil  Anteckningar Struktur

Innan du skriver ut din presentation ska du fundera på vad det är du vill skriva ut. När
du har bestämt dig för hurdana utskrifter du vill ha, tryck på knappen File (Arkiv) i
vänstra övre hörnet i PowerPoint och välj Print (Skriv ut) i menyn som öppnas. Om
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du har flera skrivare uppkopplade till din dator, ska du välja önskad skrivare ur listan
under Printers (Skrivare). Definiera sedan vilken del av presentationen du vill skriva
ut vid Print range (Skriv ut område):

All (Alla sidor)
Current slide (Aktiv bild)
Slides (Bilderna, t.ex. 1,3,8,10-12)
Selection (Urvalet, ett parti av en bild)

Vid Print what (Skriv ut vad) kan man välja någon av utskrifterna som beskrevs
ovan (anteckningar, bilder, stencil o.s.v.).

I rutan Number of copies (Antal kopior) kan man bestämma antalet utskriftskopior.
Med Collate (Sortera) sorterar programmet utskrifterna. Godkänn
utskriftsinställningarna genom att klicka på OK.

Om publiken för din presentation inte är stor och du vill erbjude den din presentation
på papper, kan du t.ex. skriva ut den med ett stencilalternativ där det finns tre bilder
per sida, och rader för anteckningar bredvid dem.

Om du vill ändra texten i sidhuvudena och -fötterna på stencilen, t.ex.
datum, kan du redigera dem: med PowerPoint kan man göra det genom
att öppna menyn Insert (Infoga) och välja Header & Footer (Siduvuden
och -fötter).
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ÖVNINGAR I AVSNITT F.4

ÖVNING 1 – Goda rutiner för presentationer

1.  Repetera avsnittet om goda rutiner för att skapa presentationer.

ÖVNING 2 – Sammanställning av en bildpresentation

Du har tidigare under det här studieavsnittet skapat en mapp vid namn Presentation
av data i din hemkatalog. Filerna somk behövs i den här övningen har komprimerats
till en “Övningar i att presentera information“-fil. Ladda filen till din dator och
dekomprimera den i mappen Presentation av information.

1. Skapa en ny tom presentation.
2. Ställ in presentationen så att du kan visa den med dator.
3. Skapa följande rubrikbild i presentationen och skriv in ditt eget namn.
4. Lagra presentationen under namnet “Redig presentation” i din övningsmapp.
5. Lägg en ny bild till presentationen och skriv in informationen nedan i den.
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6. Lägg en ny bild till presentationen. Ge bilden en struktur där det finns en
platshållare för texten till vänster och för en bild till höger. Skriv texterna i
modellen nedan i din bild och lägg till bilden Förhandling ur övningsmappen:

ÖVNING 3 – Gundmallar och formgivningsmallar för bilder

I den här uppgiften fortsätter vi att redigera presentationen som skapades i
föregående uppgift.

1. Välj formgivningsmallen nedan för din presentation (om du inte har den i ditt
program kan du välja någon annan mall).

2. Lägg igen en ny bild till presentationen och skriv in texterna i modellen nedan.
3. Öppna arbetsboken Budgetdiagram från din övningsmapp med

kalkylprogrammet Excel eller motsvarande, och kopiera stapeldiagrammet i
arbetsboken via klippbordet till bilden.
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4. Ställ in diagrammet så att det använder färgskalan hos din formgivningsmall (se
följande bild). Gå sedan till bildens grundmall och ställ in den så att alla rubriker
justeras till vänstra kanten. Bilden borde då se ut som modellen nedan:

5. Lägg ännu en ny bild till din presentation. Välj struktur enligt modellen nedan
och skriv in följande information:

6. Byt ordningen på bilderna i presentationen så att bilden om tabeller kommer
före bilden om diagram.

7. Lagra presentationen.
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Strukturell behandling av information

Om du vill kan du också prova på att redigera de ovanstående sakerna med hjälp av
simulationsövningar:

Ändra struktur på en diabild
Office 2010
Ändra formgivningsmall för en presentation
Office 2010
Redigera grundmallen
Office 2010

ÖVNING 4 – Visa en presentation

1. Öppna filen “Redig presentation” om den inte redan är öppen.
2. Se igenom presentationen.
3. Prova olika sätt att gå från en bild till en annan under visningen.

ÖVNING 5 – Skriv ut bilder

1. Öppna igen filen “Redig presentation” (om den inte är öppen redan).
2. Bekanta dig med utskriftsmenyn för bildvisningsprogrammet och de olika

utskriftsalternativen. Var dock miljövänlig och skriv dock inte ut presentationen i
onödan.

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Office2010_pp_diarakenne_sv.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Office2010_pp_suunnittelumalli_sv.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/sve/Office2010_pp_master_sv.htm
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F.5 INFORMATIONSÖVERFÖRING FRÅN PROGRAM TILL

PROGRAM

Då man redigerar information med olika program händer det ofta att man måste
överföra information från ett program till ett annat. Man kan t.ex. överföra bilder från
ett bildbehandlingsprogram eller diagram från ett kalkylprogram till en
bildpresentation eller ett textdokument o.s.v. Sådan informationsöverföring kan göras
på många olika sätt, t.ex.:

genom att kopiera via klippbordet (detta diskuterades i kapitlet
objektshantering och klippbordet)
genom att lagra informationen som ska överföras i sin egen fil och importera
den med funktionen Import (Importera)
genom att utnyttja den såkallade länkfunktionen för objekt

Då man navänder klippbordet eller importfunktionen blir det ingen länk mellan
källprogrammet (t.ex. bildbehandlingsprogrammet) och målprogrammet (t.ex.
ombrytningsprogramet), så om informationen i källprogrammet redigeras uppdateras
den inte automatiskt i målprogrammet. Om man däremot importerar information från
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ett program till ett annat genom länkning skapas det en länk mellan programmen. Då
uppdateras informationen i målprogrammet samtidigt som det redigeras i
källprogrammet.
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IMPORTERA OCH EXPORTERA INFORMATION

Det kan ofta hända att man inte kan använda ett program för att öppna en fil som
lagrats med ett annat program. Orsaken är den att programmen lagrar information i
sina egna speciella filformat. Det gå oftast att överföra information från ett program
till ett format som andra program förstår med följande metoder:

Genom att kopiera via klippbordet
Genom att lagra informationen i något annat filformat än programmets
eget standardformat: t.ex. lagra en doc-fil som en rtf-fil.
Genom att öppna filen med ett annat filformat än programmets
standardfilformat: t.ex. öppna en pdf-fil med ett textbehandlingsprogram.
Med funktionerna Export (Exportera) eller Import (Importera): med
Exportfunktionen kan man föra in information i en fil, med Importfunktionen kan
man importera information till en fil som man har öppen (observera att Export-
funktionen inte är synonym med Save (Spara) och att Import-funktionen inte är
synonym med Open (Öppna)).

ANVÄND ANDRA ÄN STANDARDFILFORMAT FÖR
LAGRING OCH ÖPPNING AV FILER

Trots att det oftast är vettigast att använda varje programs eget standardfilformat
(eftersom programmet då säkert lagrar all information i rätt form), kan man vid behov
enkelt byta filformat.

Med de flesta program kan man byta filformat genom att öppna menyn File (Arkiv)
och välja Save as (Spara som). I fönstret som öppnas väljer man listan Save as
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type (Filformat), där man ser filtyperna man kan välja mellan. I följande exempel
lagras en bild i tif-format istället i jpeg-format:

Då man lagrar en fil som en annan filtyp överförs inte alltid alla
egenskaper från den ena typen till den andra. Kontrollera alltså filen efter
att du har ändrat filtyp och spara originalfilen för säkerhets skull!

Ändringen av filtypen på en fil som ska öppnas sker i princip på samma sätt som
lagringen av en fil.

EXPORT-FUNKTIONEN

Med de flesta – men inte riktigt alla – programmen kan man exportera information
från ett program till ett annat så att programmet kan hantera informationen: öppna
filen, öppna menyn File (Arkiv) och välj funktionen Export (Exportera) (funktionen
kan finnas på olika ställen i olika program). Därefter meddelar man exportfunktionen i
vilket filformat man vill överföra filen: några filformat som ofta används är txt, bmp,
jpg, tif o.s.v.

Nedan visas en bild av fönstret Export (Exportera) i programmet OneNote, där
anteckningar överförs i Words filformat .docx.
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Funktionen för att importera information finns i de flesta program. Importfunktionen
finns oftast i menyn File (Arkiv) under namnet Import (Importera).
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LÄNKNING OCH INNESLUTNING AV INFORMATION

MELLAN OLIKA PROGRAM

ÖVERFÖRING AV INFORMATION I FORM AV BILDER

Om det inte går att överföra information från ett program till ett annat med den vanliga
klippa-klistra-metoden kan det vara bäst att överföra information i form av bilder.
Detta betyder oftast också att man inte kan redigera bilden i målprogrammet. Om
man vill redigera bilden måste man göra ändringarna i den ursprungliga filen och
sedan överföra bilden till målprogrammet på nytt (ibland kan det dock vara möjligt att
redigera bilden med målprogrammets egna redigeringsfunktioner).

Man överför information i form av bilder på följande sätt:

1. Välj önskat material ur källprogrammet, öppna sedan Edit (Redigera) och välj
Copy (Kopiera).

2. Gå till målprogrammet, öppna Edit (Redigera) och välj Paste Special (Klistra
in special).

3. Välj alternativet Picture (Bild) i menyfönstret. Programmet lägger in bilden som
en bitkarta.

I Office-programmen finns kommandona ovan på fliken Home (Start) och gruppen
Clipboard (Urklipp). Observera också att om man importerar information i form av
bilder blir filstorleken lätt mycket stor. Använd den här metoden endast om övriga
metoder inte fungerar som väntat.
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LÄNKNING AV INFORMATION

Med länkning av information (Linking) avser man att information kopieras från ett
program till ett annat så att en länk bildas mellan de två programmen. Informationen
som ska kopieras stannar kvar i källfilen (t.ex. en fil som lagrats med Excel) och en
kopia införs någon annanstans (t.ex. i ett Word-dokument). Då man ändrar på
informationen i källfilen ändras den automatiskt också i målprogrammet tack vare
länkningen.

Programmen som man använder för länkning bör kunna länka information mellan ett
källprogram och ett målprogram: länkning stöds av bl.a. programmen Word och
Excel. Länkningen förutsätter också att man lagrar källinformationen som en fil.

SKAPA EN LÄNK

Med program som stöder länkning gör man det enligt följande princip:

1. Välj det objekt som ska länkas (t.ex. ett diagram i Excel) i källprogrammet,
öppna fliken Home (Start) och välj kommandot Copy (Kopiera).

2. Gå till målprogrammet (Word i exemplet) och klicka på nedre delen av menyn
Paste (Klistra in på fliken Home (Start). Välj sedan Paste Special (Klistra in
special) ur menyn som öppnas.
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3. Välj Paste link (Klistra in länk) ur menyfönstret som öppnas och godkänn
genom att klicka på OK. Observera källfilens sökväg på bilden (vid Source).

4. I exemplet länkades en Excel-tabell till ordbehandlingsprogrammet Word. Den
egentliga informationen blir alltså kvar i Excel-filen och endast en “avbild” av
tabellen syns i Word. Om man redigerar källfilen kommer avbilden att
uppdateras automatiskt:
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UPPDATERA LÄNKAR

Utgångspunkten är att målprogrammet uppdaterar länkarna automatiskt varje gång
informationen i källprogrammet redigeras. Om det finns många länkar och man inte
vill att programmet uppdaterar dem varje gång, kan man ställa in länkarna så de
uppdateras endast då man ger kommandot att uppdatera dem.

Med Word ställer man in länkningarna genom att markera objektet som länkats,
trycka på knappen File (Arkiv) i vänstra övre hörnet och sedan välja Edit Links to
Files (Redigera fillänkar) i menyn som öppnas. Nedtill i menyfönstret som öppnas
är standardvalet Automatic update (Automatisk uppdatering) valt. Byt det till
Manual update (Manuell uppdatering) om du vill updatera länkarna manuellt. Om
du redigerar informationen i källprogrammet och vill uppdatera den i länken ska du
klicka på knappen Update Now (Uppdatera nu) i detta fönster i målprogrammet.

Om man ger ett nytt namn åt källfilen eller flyttar den till en annan lagringsplats ska
man komma ihåg att ändra länkens källinformation i målfilen! Det kan man göra med
hjälp av knappen Change Source (Ändra källa) i ovanstående fönster. Om man ger
målfilen med länkarna till någon annan och vill att länkarna ska fungera måste man
också överföra källfilen.

Man kan öppna källprogrammet via fönstret ovan, eller bryta länken
genom att klicka på knappen Break Link (Bryt länken) (om du bryter en
länk och senare vill att den ska fungera igen måste du skapa den på nytt).

INNESLUTNING AV INFORMATION

Med inneslutning ab information (Embedding) avses att man t.ex. inför en tabell i ett
ordbehandlingsprogram som ett inneslutet objekt så att man kan redigera tabellen
genom att dubbelklicka på den i ordbehandlingsprogrammet. Då startar man
egentligen kalkylprogrammet inne i ordbehandlingsprogrammet och kommer åt alla
funktionerna i kalkylprogrammet. Istället för de ovannämnda programmen kunde man
använda t.ex. ett bildbehandlingsprogram och ett ombrytningsprogram.

Om man vill redigera ett inneslutet objekt (t.ex. en Excel-graf i Word) ska man
dubbelklicka på objektet, så att programmet (i det här exemplet Word) öppnar
objektet (Excel-diagrammet) med den tillämpning som det har skapats med (Excel).
Då kan man redigera objektet som man vill.

KOPIERING AV ETT INNESLUTET OBJEKT FRÅN KÄLLPROGRAM TILL
MÅLPROGRAM

För att kopiera ett inneslutet objekt ska man göra såhär:
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1. Välj informationen som ska inneslutas från källprogrammet, sedan Copy
(Kopiera) från fliken Home (Start).

2. Öppna målprogrammet och för muspekaren till önskat ställe för objektet. Klicka
på nedre delen av menyn Paste (Klistra in) på fliken Home (Start). Välj sedan
Paste Special (Klistra in special) ur menyn som öppnas. Välj den
importmetod som innehåller ordet “objekt” (t.ex. Microsoft Office Excel
Worksheet Object). Godkänn inneslutandet genom att klicka på OK.

SKAPA INNESLUTEN EXCELTABELL FRÅN MÅLPROGRAMMET

Man kan också skapa ett nytt inneslutet Excel-objekt genom att i målprogrammet gå
till det ställe där man vill infoga objektet, sedan gå till fliken Insert (Infoga). Klicka på
knappen Table (Tabell) och välj Excel Spreadsheet (Excel kalkylblad) från menyn
som öppnas. Tabellen kommer att dyka upp i målprogrammet där muspekaren finns.

Öppna menyn Insert (Infoga) och välja funktionen Object (Objekt). Sedan går man
till fliken Create new (Skapa nytt). Där kan man välja det program där man vill skapa
objektet ur en lista (i exemplet på följande bild skapas en tabell från ett
ordbehandlingsprogram). Klicka till slut på OK.
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När man skapar ett nytt objekt syns programmet man använder “innanför”
målprogrammet: i exemplet nedan skapas en Excel-tabell som inneslutet objekt i
Word. Menyerna, verktygsfälten och rutfältet på bilden hör alltså till Excel, men
bakom dem ser vi ett dokument som redigeras med Word.

Man kan gå ut ur källprogrammet (Excel i exemplet) genom att klicka på dokumentet
utanför rutfältets kanter. På det sättet kommer man tillbaka till det ursprungliga
programmet (Word). Om källprogrammet har öppnats i sitt eget fönster kan man välja
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REDIGERA ETT INNESLUTET OBJEKT I MÅLPROGRAMMET

Om man vill redigera ett inneslutet objekt från ett annat program ska man
dubbelklicka på objektet med musen. Då öppnas objektet i det program där det
ursprungligen har skapats. Använd metoden som beskrevs ovan för att gå ut ur
programmet.
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ÖVNINGAR I AVSNITT F.5

Övning 1 – Import och export av information

Med den här simulationsövningen kan du prova hur man lagrar filer i något annat
filformat än standarden för programmet du använder.

Lagra filer med annat än standardfilformat (Office 2010)

Övning 2 – Länka och inneslut information mellan olika program

i den här uppgiften kan du prova på olika metoder för att importera information och
länka filer. Som exempel i den här övningen används Excel och Word.

1. Lagra filerna vid namn Min budget och Planering i din övningsmapp.
2. Öppna arbetsboken “Min budget” med Excel.
3. Importera tabellen i arbetsboken “Min budget” till dokumentet “Planering” så att

dina inkomster och utgifter syns i tabellen. Foga in tabellen under det första
stycket i dokumentet som ett inneslutet objekt, d.v.s. så att du kan redigera
tabellen med kommandona i Excel genom programmet Word.

4. Infoga också diagrammet i “Min budget” under tabellen.

Infoga sedan information som länkar, d.v.s. så att när du uppdaterar informationen i
källfilen ändras också informationen i målfilen.

1. Länka datumet i övre kanten av Excel-tabellen till slutet av första meningen i
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andra textstycket i dokumentet Planering. Gör länken så att när datumet i
tabellen förändras, uppdateras också datumet i dokumentet automatiskt.

2. Länka sedan hela tabellen till slutet av ovannämnda textstycke. Gör också den
här länken så att när man ändrar på data i Excel ändras de automatiskt i Word-
dokumentet.

3. Lagra båda filerna.

Testa hur länkningen fungerar.

1. Öppna arbetsboken “Min budget” med Excel och ändra datumet i cellen
Uppdaterad. Ändra talen i Studielåncellerna till noll och antalet arbetstimmar till
40. Du ser att det blev en mängd förändringar i tabellen, och också formeln
ändrades.

2. Lagra förändringarna i arbetsboken och stäng den.
3. Öppna dokumentet Planering med Word. Programmet frågar dig om du vill

uppdatera informationen i dokumentet. Svara ja.
4. Kontrollera de förändrade uppgifterna: datumet i textstycket och data i den

nedre tabellen borde nu vara korrekt. Du kommer dock att märka att data i den
första tabellen och i diagrammet inte har förändrats.

5. Den första tabellen har kontakt med Excel. Prova hur kontakten fungerar
genom att dubbelklicka på tabellen: du ser att tabellen öppnas i Excel och att
menyerna och knapparna är desamma som i Excel. Nu kan du redigera
tabellen med Excel-kommandon: ändra bakgrundsfärgen på cellerna.

6. Lagra förändringarna och stäng filerna.
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