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Til kursdeltakeren. 

 

AOF Østfold og Bibliotekutvikling Østfold har fått prosjektmidler til «Den 

digitale borger i Østfold» og skal sørge for at «Østfoldingen» kommer på nett.  

 

Dette heftet er et resultat av samarbeidet mellom AOF Østfold og Østfold 

Kulturutvikling og skal tjene som en innføring i de mest grunnleggende 

funksjoner i nettsøk. Den gir brukeren en god start i bruk av Internett. 

 

Heftet er bygget opp slik at det er mulig å øve på hvert enkelt emne. Oppgavene 

er enkle og er nær knyttet opp til ønsket om å få flest mulig Østfoldinger på nett. 

Oppgavene er uthevet med "kursiv" skrift. Videre er det for hvert tema gjort 

plass til egne notater. Heftet kan med fordel benyttes som oppslagsverk når du 

står fast. Bruk den flittig og kos deg med den. Den skal være til hjelp og nytte.  

 

Lykke til. 

Sarpsborg våren 2014 

  

 

 

Robert T. Weisz 

Datainstruktør og utvikler av denne veiledningen. 
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Innhold: 

 

 Innføring i Windows 

 Om Internett 

 Nettlesere 

 Adresselinjer 

 Lenker, tekstlenker, billedlenker 

 Internettadresser 

 Finne informasjon på nett ved hjelp av søkemotorer 

 Selvbetjeningstjenester innen offentlig sektor 

 Benytte PIN-kode og passord på en sikker måte 

 Nettbank/bank ID 

 Sosiale medier 

 Hva er e-post? 

 Opprette en e-postkonto 

 Hvordan sende en e-post? 
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Innføring i Windows. 

Skrivebord 
 

Skrivebordet er det området på skjermen som all arbeid med PC'en starter fra.  

Utseendet på skrivebordet er avhengig av om det er Windows 8, Windows 7 

eller tidligere versjon som er installert på PC'en. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oppgavelinjen i Windows 7 inneholder blant annet Startknappen som fører til 

alle programmer i PC'en gjennom en startmeny. Programmer som er i bruk vil 

bli synlig på oppgavelinjen som aktive, synlige felt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startvinduet i Windows 8 viser "fliser" i ulike størrelser. Ved hjelp av flisene 

kan vi bytte mellom de ulike programmer i PC'en. En av disse "flisene" fører oss 

til Skrivebordet i Windows 8. Dette skrivebordet har mange av de samme 

funksjoner som skrivebordet i Windows 7. 

 

Det er altså mulig å arbeide på samme måte i Windows 7 og Windows 8 ved 

hjelp av skrivebordet. 
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Mus, berøringsmatte (touch pad) og berøringsskjerm. 

 

Det finnes et vell av datamus på markedet. Felles for dem alle er at det finnes en 

museknapp på hver side av musen og et hjul mellom dem. For høyrehendte 

brukere betjenes museknappene ved å trykke (klikke) med høyrehåndens peke- 

respektive langfingeren. For venstrehendte gjelder samme fremgangsmåte men 

da med venstrehåndens peke- respektive langfinger. 

 

Klikke: Pek med musepekeren der du ønsker og trykk ned kort og slipp opp 

venstre museknapp 

 

Dobbeltklikke: Pek med musepekeren der du ønsker og trykk ned og slipp 

venstre museknapp hurtig to ganger. 

 

Høyreklikk: Pek med musepekeren der du ønsker og trykk ned kort og slipp 

opp høyre museknapp. Ved å utføre denne bevegelsen får du en meny på 

skjermen, avhengig av hvor du peker. 

 

For berøringsmatte gjelder samme regler men da med de innebygde flater på 

berøringsmatten. 

 

For berøringsskjermer gjelder å utfør noen av bevegelsene direkte på skjermen 

 

 

 Mus Berøringsmatte 
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Tastatur 

 

Spesialtegn 

Noen av tastene inneholder flere tegn. 

 

Den øvre delen av disse tastene aktiverer du ved å holde Shift- tasten nede 

samtidig som du trykker på den tasten tegnet er. 

 

Den nedre delen av disse tastene aktiverer du ved å holde Alt Gr- tasten 

samtidig som du trykker på den tasten tegnet er (må ikke forveksle med Alt- 

tasten) 

 

Små bokstaver:  Trykker du ned en av bokstavtastene, får du små bokstaver. 

 

Store bokstaver:  Skal du skrive kun én stor bokstav, må du holde Shift- 

tasten nede samtidig som du trykker på den bokstaven du vil 

ha stor. Skal du skrive sammenhengende tekst med bare 

store bokstaver, må du trykke på Caps Lock én gang og 

trykk på den samme tasten en gang til når du skal ha vanlig 

tekst igjen. 

 

Tall:  Trykk på den tasten som tilsvarer tallet du vil skrive. 

 

Linjeskift/Enter:  I tekstbehandling brukes Linjeskift/Enter til å sette inn 

blanke linjer i teksten. Når du kommer til enden på en linje 

vil programmet sette inn linjeskift automatisk. Du skal kun 

bruke manuell linjeskift når du skal begynne på et nytt 

avsnitt eller nummerering og punktmerking. 

 

Ordskiller:  Ordskiller skal kun brukes en gang mellom hvert ord, ikke 

til andre oppgaver. 

 

Slette:  Delete- eller Del- tasten sletter tegn til høyre for 

innsetningspunktet, Slett bakover- eller Backspace- tasten 

sletter tegn til venstre for innsetningspunktet. 

 

Tabulator:  Tabulator flytter innsetningspunktet eller teksten 1,25 cm 

hver gang tasten blir trykket ned. Dette er den beste måten å 

forflytte seg i et dokument med like avstand hver gang. 

 

Shift, Ctrl, Alt og Alt Gr er kombinasjonstaster, og utfører ingen ting alene. 

 

Esc:  Esc- tasten brukes til å avbryte og lukke dialogbokser. 
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Om Internett 

 

Dagens internettbruk består i hovedsak av informasjonssøk og bruk av e-post. 

Dette er de vanligste tjenestene man bruker på nettet, men det finnes mange 

bruksområder som f. eks spill og sosiale nettverk som facebook og youtube.  

 

I dette kapittelet skal vi ta for oss nettsider (World Wide Web eller 

Verdensveven). Verdensveven er en stor portal med åpning mot en masse 

informasjon som stadig endrer utseende og størrelse. 

 

For å finne fram og lese disse nettsidene trenger vi en nettleser. Internet 

Explorer, Firefox, Safari og Google Chrome er de vanligste. 

 

Nettsidene inneholder ofte en kombinasjon av tekst og bilder. Det som gjør 

nettsidene så spennende, er at de ofte inneholder koblinger til andre sider på 

nettet. Disse koblingene kalles lenker og de hjelper oss til å navigere rundt i 

nettet slik at vi finner den informasjonen vi leter etter. Når vi leser nettsider, 

finner informasjon eller underholdning, “surfer vi på internett”. 

 

Det er gratis å benytte Internett til eget behov men vi må finne oss i at 

informasjonen finansieres ved annonser, i likhet med mange TV- kanaler. 
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Nettlesere: 

Internet Explorer er en nettleser. 

Det ligger på skrivebordet eller nederst på oppgavelinjen og kjennes lett igjen 

ved dette symbolet (ikon): 

 

 

 

Adresselinjen kan se ut som dette bildet 

 

 

 

 

 

Google Chrome er en annen nettleser og ligger, i likhet med Internet Explorer, 

på skrivebordet eller nederst på oppgavelinjen og kjennes lett igjen ved dette 

symbolet (ikon): 

 

 

 

Adresselinjen kan også se ut som dette bildet 
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Lenker 

I tillegg til teksten og bildene på nettsidene, så er lenkene av stor betydning. Når 

vi har lest ferdig en nettside, kan vi velge en av lenkene for å få fram en ny 

nettside. Lenkene kan se forskjellig ut, og her er de vanligste typene: 

Tekstlenker 

Lenker kan være “innebygget” i ord og tekst på en side. Vi identifiserer disse 

lenkene ved at teksten har en annerledes farge (vanligvis blå eller rød), og ved at 

den er understreket. I tillegg kan musepekeren skifte utseende når du peker på en 

lenke. Oftest ser musepekeren ut som en pil, i likhet med illustrasjonen her. 

 

 

 

I andre sammenheng kan musepekeren endre form til en hånd med en pekende 

finger.  

  

 

Skal vi gå til stedet lenken peker, klikker vi med venstre museknapp. 

Billedlenker 

Bilder som vises på en nettside, kan også være lenker. Ved å plassere 

muspekeren oppå bildet kan vi avgjøre om et bilde er en lenke. Er det en lenke, 

vil muspekeren se ut som en hånd. Ellers ser den ut som en pil. 
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Internettadresser 

 

En vanlig internettadresse kan se slik ut: http://www.nrk.no  

I eksemplet her er det brukt adressen til NRK. 

Denne adressen kan deles opp i ulike elementer: 

http:// www. nrk .no 

De første to elementene var en nødvendighet tidligere men er nå overflødig, så 

vi kan angi adressen med nrk.no Programmet legger til http://www 

 

Klikk på adresselinjen øverst i venstre hjørnet av vinduet, skriv nrk.no i det blå 

felte, trykk Enter. 

 

 

 

Elementene i adressen www.nrk.no kan forklares slik: 

www står for World Wide Web (Verdensveven på norsk). 

nrk er navnet på den statsdrevne norske tv- kanalen. 

no står for Norge. 

Disse tre elementene skilles fra hverandre med et "punktum". 

Det er fortsatt ikke mulig å bruke de særnorske tegnene "æøå" i adresselinjen. 

 

Nå er det bare å bytte ut navnet med andre norske nettsider vi vil se, det vil si 

sette noe annet enn nrk inn i adressen, ved å overskrive teksten i adresselinjen: 

www.__________.no 

 

Her følger eksempler på noen andre norske internettadresser: 

www.vg.no www.aftenposten.no www.dagbladet.no 

www.tv2.no  www.gulesider.no www.treffpunkt.no  

http://www.nrk.no/
http://www.vg.no/
http://www.aftenposten.no/
http://www.dagbladet.no/
http://www.tv2.no/
http://www.gulesider.no/
http://www.treffpunkt.no/
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Finne informasjon på nett ved hjelp av søkemotorer 

 

 

 Startsiden.no søker informasjon ved hjelp av lenker 

 Google.no søker informasjon ved hjelp av stikkord, fraser og hele meninger. 

 

 Gulesider.no: kartsøk, telefonsøk, adresser m.m. 

 Nettleksikon: Wikipedia.no (ikke alltid korrekt informasjon) 

 Bokmålsordboka: nob-ordbok.uio.no  

 Vær: pent.no eller yr.no  

 Nettbutikk: finn.no, qxl.no, netthandelen.no, ebay.com 

 Reise: nsb.no, Flybillett (sas.no) 

 billettservice.no 

 posten.no 

 google maps (kartprogram) 

 google translate (oversettelse) 

 Kryssord: kryssord.org 

 Antivirus: avast.com 

 Vedlikeholdsprogram for PC: Ccleaner.com 

 Tastaturtrening: www.sense-lang.org/typing/tutor/NO_tutorial.php 

 get.no 
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For å oppsøke en av disse adressene på nettet gjør følgende: 

 

Klikk på adresselinjen øverst i venstre hjørnet av vinduet, skriv adressen i det 

blå feltet, trykk Enter. 

 

 

 

 

 

Sosiale medier 

 

 facebook.no eller facebook.com 

 twitter.com 

 youtube.com 
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Søke på internett: 

Skal du søke effektivt på nettet trenger du en av flere gode søkemotorer. 

Søkemotorene har evnen til å søke og lagre dine søk i interne databaser, 

avhengig av dine søkekriterier. Ett av de felles evnene søkemotorene har er at du 

kan skrive inn ett eller flere ord som uttrykker det emnet du søker etter. Jo flere 

ord du benytter ved søket dess lettere finner søkemotoren det konkrete emnet du 

søker etter. 

Skal du for eksempel søke etter en bestemt hunderase er det en fordel å søke rett 

på rasens navn i stedet for å søke på "hund". 

 

Ett av søkemotorene er Google. Google har en søkemotor som automatisert 

foreslår løsninger på emnet du leter etter, mens du skriver: 

Søkefelt 

Treffliste 
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Selvbetjeningstjenester innen offentlig sektor 

Alle offentlige tjenester er tilgjengelige gjennom: norge.no 

Her er det mulig å finne tjenester i blant annet: 

 

 Altinn 

 HELFO 

 Selvangivelse 

 Skatteetaten 

 NAV 

 Folkeregisteret 

 Forbrukerportalen 

 Resepter på nett 

 Lånekassen 

 Samordna opptak 

 Rettslige spørsmål 

 Mattilsynet 
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I tillegg til de offentlige nasjonale sektorer har også de kommunale tjenester 

nettadresser som er bygget opp på nøyaktig samme måte. For eksempel: 

fredrikstad.kommune.no eller askim.kommune.no eller liknende. I adresselinjen 

legges det blant annet til: WWW 

 

Her er det mulig å få kontakt og skjemaer vedrørende blant annet: 

 

 Helse og omsorg 

 Byggesaker 

 Parkering 

 Renovasjon 

 Kultur 

 

Søkeresultatet på norge.no kan finne over 1000 kommunale treff: 
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Europeisk helsetrygdkort: 

Slik bestiller du helsetrygdkortet: 

 

Denne fremgangsmåten er avhengig av at du på forhånd har fått PIN- koder fra 

NAV eller bruker- ID fra din bank. 

 Start din nettleser (Internett Explorer, Google eller andre) 

 Skriv i adresselinjen: norge.no 

 I oversikten til venstre i neste bildet, trykk på "helse". 

 Til høyre i neste skjermbilde, finn "Bestill helsetrygdkort" og trykk på det 

grønne feltet med teksten "Gå til tjeneste". 

 Logg inn med det ønskede valget, for eksempel MinIde eller BankID. 

 Du logger samtidig inn på Min helse hvor du også kan se dine 

egenandeler og resepter, bytte fastlege og melde bivirkninger. 

 Det er også mulig å ringe 800HELSE (800 43 573) for å bestille kortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet blir sendt til adressen du er registrert under i Folkeregisteret. HELFO 

anbefaler at du har kortet med deg på reiser i EØS-området og Sveits. 

Benytte PIN-kode og passord på en sikker måte: 
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PIN-kode får du tilsendt direkte til din bostedsadresse og skal brukes for å logge 

deg opp til tjenesten. 

 

Passord skal følge noen nyttige regler: 

 

 Passordet skal bestå av minst 8 tegn. Det er fornuftig å blande bokstaver 

og tall. Det er dessuten fornuftig å lage passord som ikke inneholder deler 

av, eller hele kjente navn. For eksempel navn på familiemedlemmer. 

 

 Særnorske tegn som ÆØÅ er ikke tillatt 

 

 Passordet bør skiftes regelmessig. 

 

 Ikke legg notater om passordet et sted der uvedkommende lett kan finne 

den, for eksempel under Laptop'en eller under tastaturet på skrivebordet. 

 

Slik skaffer du deg elektronisk ID: 

 

Du kan velge mellom fire alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til 

offentlige tjenester: 

 

MinID, BankID, Buypass, Commfides.  

 

Vi anbefaler enten MinID eller BankID 

 



 
Den digitale borger i Østfold 

 

Robert T. Weisz Våren 2014  18 
 

MinID er en offentlig utstedt, personlig elektronisk ID som gir tilgang til 

offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå, nivå 3. MinID kan bestilles 

fra det året du fyller 13 år. 

For å registrere deg som en MinID bruker trenger du følgende: 

 Fødselsnummer eller D-nummer 

 Mobiltelefon eller e-postadresse 

 PIN-kodebrev 
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Mangler du PIN-kodebrevet, kan du bestille nye PIN-koder på følgende måte: 

 

Start Internett 

Klikk på adresselinjen øverst til venstre 

Skriv: norge.no 

Trykk ENTER. 

Skroll ned til feltet Ny bruker av offentlige tjenester på nett og klikk på Gå til 

tjeneste. 

På neste side klikk i ruten for hjelp og skriv: pin-koder og trykk Enter. 

Klikk nå på "Hvordan bestille PIN-koder?" og klikk deretter på "PIN-

kodebestilling". 

Nå er det bare å skrive inn personnummeret (11 siffer) og klikk på "BEKREFT" 

PIN-kodebrevet blir sendt til adressen som ditt personnummer er registrert til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettbank demo:   

www.sdcwebhotel.dk/package/terra/external/demo/index.htm 

 

 (Skriv adressen nøyaktig med alle tegn) 

https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/
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BankID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på 

høyeste sikkerhetsnivå, nivå 4. BankID kan bli utsendt til personer som er fylt 

15 år, men bankene opererer med egne aldersgrenser. 

For å bestille BankID må du kontakte banken din. 

 

Start Internet og logg deg inn i din nettbank 

Klikk inn i ruten for fødselsnummer, skriv inn dine 11 sifre og trykk Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I neste bilde, skriv inn tallet som kommer fram på din elektroniske kodebrikke 

https://www.bankid.no/Om-oss/Kontakt-oss/Brukerstotte-i-bankene1/
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Bibliotektjenester: 

 

Bibliotekene i Østfold har et vell av tjenester som er tilgjengelige både direkte i 

den enkelte bibliotek og gjennom Internet. Tjenestene er stort sett like og her tar 

vi utgangspunkt i biblioteket i Askim. 

Nettadressen til den enkelte bibliotek er bygget opp på omtrent samme måte. 

Det kan likevel skille på skrivemåten til den enkelte kommune. 

 

 

Start Internet 

Klikk på adresselinjen og skriv: 

www.askim.kommune.no/bibliotek og trykk Enter, eller 

https://www.fredrikstad.kommune.no/biblioteket og trykk Enter, eller 

www.sarpsborg.kommune.no/bibliotek og trykk Enter 

eller bibliotekene i Østfold: 

www.bibin.no og trykk Enter. Her blir du satt over til en felles oversikt for alle 

bibliotekene i Østfold. Ved å peke på "BIBLIOTEK I ØSTFOLD" får du en liste 

der du kan klikke på det biblioteket du vil ha kontakt med. 

 

 

https://www.fredrikstad.kommune.no/biblioteket
http://www.sarpsborg.kommune.no/bibliotek
http://www.bibin.no/
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 Praktiske oppgaver til internett 

 

1. Start nettleseren Internet Explorer, Firefox eller Google Chrome. 

 

2. Hvis ABC Startsiden ikke er startsiden på din maskin, så gå til denne siden 

ved å klikke med venstre museknapp i adresselinjen så den blir blå og skriv:  

startsiden.no i adressefeltet, og trykk på Enter-tasten, en gang. (Det er ikke 

lenger nødvendig å skrive WWW før adressen!) 

 

3. Når du har ABC Startsiden i innholdsfeltet, se om du finner en lenke til VG. 

Pek på lenken til en hånd med en pekefinger dukker opp, venstreklikk på 

denne lenken for å se på VG.  

 

4. Når du har fått fram VG, klikk på en lenke ved en av artiklene for å lese hele 

artikkelen. Så går du tilbake til forsiden ved å klikke på tilbake-knappen. 

 

5. Se om du kan finne andre interessante saker på nettet. 

 

6. For en tid siden fikk Norge en offisiell startside, og den har adresse: 

www.norge.no 

Klikk på adresselinjen øverst i venstre hjørnet av vinduet, skriv adressen i det 

blå felte, trykk Enter. 

 

 

 

 

7. Prøv å finne nettsidene til: 

Telenor DnB NOR Askim bibliotek AOF 

 

Når du er ferdig med ditt søk på en adresse, kan du gå tilbake til tidligere søk 

ved å klikke på den blå ringen med hvit pil i, i øvre venstre hjørne av skjermen 

ved siden av adresselinjen. 
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E-post. 

 

 

 

 

 

 

Hva er e-post? 

 E-post eller elektronisk post er en nett- tjeneste som hjelper deg å sende 

post til eller motta fra en eller flere e-postadresser. Det er også mulig å 

sende eller motta vedlegg som bilder, tekstdokumenter og regneark. 

 E-post er enkel å bruke og ferdes hurtig på nettet. Satelittforbindelser 

verden over sørger for at meldinger kan sendes til fjerntliggende strøk i 

løpet av noen sekunder. Kostnadene på e-post er lavere enn tilsvarende 

forsendelser over postnettet. Det er heller ikke nødvendig å være tilstede 

når e-posten kommer fram. E-posten kan åpnes når det passer 

mottakeren og kan lagres på din PC uten ekstrakostnader og plassbehov 

for papirkopier. 

 Skal du ta e-post i bruk må du opprette en e-postkonto med din 

personlige e-postadresse. 

Denne e-postadressen består av to deler som er adskilt av krøllalfa (@). 

F. eks.: ole.olsen@outlook.com Den første delen av e-postadressen er 

ditt brukernavn og den siste delen er domenenavnet. Det er ikke mulig å 

ha to eller flere like e-postadresser. 

 

mailto:ole.olsen@outlook.com
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Hvordan sende en e-post? 

 

Start ditt e-postprogram og klikk på knappen for 

"Ny e-post"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klikk på linjen for "Til" og skriv mottakerens e-postadresse. Deretter 

klikk i feltet for meldingen og skriv ønsket tekst. Når du er ferdig med 

teksten, klikk på knappen for "Send" 

 
 

 

 

Evaluering av kurset: 

 

http://tinyurl.com/o589yd6 
 
 

http://tinyurl.com/o589yd6

