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Introduksjon 

 

Velkommen til PC-kurs!  

Du som leser dette har trolig svært lite eller ingen erfaring med bruk av datamaskin som 

verktøy. Du føler deg kanskje forvirret over dagens teknologiske utvikling, og kjenner at du 

lett «faller av lasset» når yngre mennesker rundt deg brer om seg med ord og uttrykk fra 

dataverdenen. Siden du leser dette er det også svært sannsynlig at du gjerne vil få litt innblikk 

i nettopp denne verdenen, og at du ønsker å ta skrittet «over det digitale gjerdet» og lære nok 

til at du på en selvstendig og trygg måte kan innhente informasjon via Internett, og 

kommunisere med familie, venner og offentlige tjenesteytere via PC-skjermen. Kjenner du 

deg igjen?  

Dette kurset er utviklet for å gi en første innføring i databruk. Det er viktig at du starter 

prosessen med følgende mantra i bakhodet: «Ingen taster er farlige, jeg kan ikke ødelegge for 

millioner, og jo mer jeg våger å prøve, jo mer lærer jeg». Klarer du å følge opp dette, er du 

rustet for suksess.  

Kurset er bygd opp rundt fire ulike moduler, med oppgaver og aktiviteter for hvert tema. På 

denne måten vil du kunne føle deg frem med praktiske øvelser, og få teknologien litt inn i 

fingrene mens du følger kurset. Vi vil i første omgang ta for oss grunnleggende ting som du 

trenger å mestre for å starte din nye «karriere» som PC-bruker. Når du føler at du mestrer det 

mest grunnleggende kan du gå til seksjonen «Mer i dybden – for deg som ønsker å gå litt 

videre» som du finner i slutten av Modul 1, 2 og 3. 

Heftet du holder i hendene fungerer som din guide gjennom kurset, og du kan alltid referere 

til det om du føler du henger etter eller trenger å gjenta en oppgave. Bruk den gjerne også til å 

ta notater underveis, så har du alt på et sted til senere. Du vil også finne evalueringsskjemaer 

underveis der du kan reflektere over hva du har lært og hva du må øve mer på. Dine 

kursveiledere er selvfølgelig også tilgjengelige gjennom hele kurset, og vær ikke redd for å 

spørre sidemannen om hjelp – man lærer også ved å diskutere underveis. Lykke til, og 

velkommen inn i den digitale verden! 

 

Hilsen Arendal bibliotek og kursveilederne 
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Bakgrunn for kurset 

Bruk av verktøy som PC, nettbrett (f.eks. iPad), Internett og smarttelefon utgjør en stadig 

viktigere del av vår hverdag. Offentlige tjenester og informasjon legges i økende grad ut på 

Internett, og det forventes at innbyggerne klarer å finne frem til det man trenger å vite ved å 

bruke PC og digitale kanaler. De som ikke behersker dagens digitale verktøy og ikke er på 

Internett risikerer å bli stående utenfor viktige samfunnsarenaer. På bakgrunn av dette ønsker 

regjeringen å tilrettelegge for at flere grupper av voksne innbyggere som i dag ikke bruker 

digitale verktøy skal få et tilbud.  Dette kurset er et resultat av denne satsingen.  

Mål for kurset 

 Målgruppe: Voksne som definerer seg selv som ikke-brukere av PC og Internett 

 Målsetning: Å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er 

på Internett, slik at antallet ikke-brukere reduseres 

Læringsutbytte 

Ved endt kurs vil deltaker kunne:  

 Benytte mus og tastatur 

 Navigere på PC-ens Startmeny og Skrivebord 

 Grunnleggende tekstbehandling (WordPad) 

 Søke etter og navigere på nettsider 

 Opprette e-post-konto 

 Lese og sende e-post 

 Benytte offentlige tjenester på Internett 

Kurset tar utgangspunkt i operativsystemet Windows 7, og nettleseren Internet Explorer. 
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Kilder brukt i utarbeidelse av kurset  

BibTeach – biblioteksundervisernes toolbox: www.bibteach.dk  

Fornyings,- Administrasjons- og Kirkedepartementet (2013): «Tilskudd til kompetansetiltak 

for å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett», 

www.regjeringen.no 05.07.2013 

Seniornett Norge: www.seniornett.no  

Seniornett Norge (2012): Grunnkurs i data for seniorer, for Windows XP; Windows Vista og 

Windows 7 

Trondheim Folkebibliotek (2009): «Internettkurs». Kurshefte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bibteach.dk/
http://www.regjeringen.no/
http://www.seniornett.no/
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MODUL 2: TEKSTBEHANDLING 

Innhold 

 Hvordan starte og avslutte Wordpad 

 Bli kjent med å skrive et nytt dokument og lagre det 

 Redigere dokumenter, endre skriftstørrelse og type 

 Kjenne til funksjonen sett inn bilde 

 

Du behøver ikke å kjøpe kontorpakken Microsoft Office om du klarer deg med et 

skriveprogram. I Windows følger det med et enkelt tekstbehandlings program som heter 

Wordpad. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan man bruker dette programmet og 

hvordan det kan gjøre det enkelt for deg å skrive og forandre tekstdokumenter. 

Mange av menyene og knappene i ulike programmer følger samme standard. Etter at du har 

lært deg Wordpad kan du derfor enkelt bytte over til andre tekstbehandlingsprogrammer. 

Oppgave 1 

Lær om Wordpad 

Aktivitet A 

Åpne og lukke Wordpad 

 Klikk på Start-ikonet  

 Skriv wor i søkefeltet , da kommer alle 

programmer som begynner på wor frem 

 Klikk på Wordpad-ikonet i listen 

 For å avslutte Wordpad, klikk på Lukk (krysset øverst til høyre på tittellinjen) 
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Aktivitet B 

Vinduet i Wordpad 

Vi skal se på programvinduet i Wordpad og bli bedre kjent med de ulike delene av vinduet (se 

illustrasjon). 

  

NB! Dersom det er et ikon eller menyvalg du lurer på hva gjør: La musepekeren hvile over 

ikonet et par sekunder og en liten forklaring kommer frem. 

 

Tittellinjen Tittellinjen er den øverste linjen i programvinduet. På venstre side ser 

vi Programikonet, Lagre, Angre, Gjøre om og Tilpass. 

 

På høyre side ser vi Minimer, Maksimer og Lukk. Kjenner du igjen 

disse? 
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Kategorier  Til venstre på menyfanen (feltet 

under tittellinjen) finner du tre 

kategorier: Fil, Hjem og Vis. Vi 

skal først ta for oss Fil. Ved å klikke på dette ikonet kan du for 

eksempel velge (se illustrasjon under): 

 

 

Ny (for å lage et nytt dokument)  

Åpne (for å åpne et annet dokument)  

Lagre (for å lagre det dokumentet du holder på med)  

Lagre som (for å lagre det dokumentet du holder på med og gi det et 

nytt navn – det vil si du lager en kopi med de siste endringene). 

Skriv ut (for å ta utskrifter) 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Vær oppmerksom på at det på denne fanen i noen 

programmer og operativsystemer står Fil i stedet for et 

symbol. 
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Oppgave 2 

Dokumenter i Wordpad 

Aktivitet A 

Lage et dokument med Wordpad 

 Start Wordpad 

 Skriv om hvordan du kom deg til kurslokalet i dag: 

Kjørte du buss, bil eller gikk du? Var det glatt? Hvor lang tid 

tok det? 

 Klikk Wordpad-ikonet og deretter Lagre på menyen som 

kommer opp  

 Skriv inn et passende navn («Dokument» foreslås; overskriv dette ved å skrive noe 

annet på tastaturet mens det foreslåtte navnet er blått) 

 Klikk på Lagre 

 Avslutt Wordpad 

Aktivitet B 

Lær om hvordan Windows lagrer dokumenter og bilder 

For å holde orden på alle filene som du lager på maskinen din har Windows et system som 

kan minne om et kartotek. 

Hver skuff har ulike navn som: Bilder, Dokumenter, Musikk 

og Videoer. Når du åpner en «skuff» så kan den inneholde 

ulike mapper som er alfabetisk sortert. En mappe kan til og 

med inneholde en eller flere undermapper. Det er lurt å bygge 

opp en god rutine for hvor en lagrer de ulike filene slik at det er 

enkelt å finne tilbake. Her er det opp til hver enkelt å lage et 

system som er oversiktlig. Det viktigste er at det er logisk for 

deg. Når du skal åpne et dokument (se Åpne i illustrasjonen 

over) får du en oversikt som ser slik ut: 
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På venstre side ser du de ulike ”skuffene”, eller mappene som det heter på en PC. Du kan 

bytte mellom disse ved å venstreklikke på hver mappe.  På det store skjermbildet i midten ser 

du mappene og filene som er i mappen Dokumenter. På illustrasjonen ovenfor er det tomt 

fordi ingenting er lagret. Helt øverst kan du se hvor du nå befinner deg; du er inne i 

Biblioteket Dokumenter.  

Aktivitet C 

Lær om organisering av filer og mapper  

Når man etter hvert får en del dokumenter og bilder lagret på maskinen kan det være lurt å 

organisere dem litt, slik at filene er lette å finne igjen. La oss si at du nettopp har lastet over 

250 bilder fra ditt digitale kamera og vil organisere bildene etter tema. Du kan da opprette en 

ny mappe for hvert tema, f.eks. for Københavntur, Påsken på hytta, og Trines konfirmasjon. 

Du må da stå i 

Biblioteket Bilder, 

og deretter klikke på 

Ny mappe øverst i 

skjermbildet:  
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Når det opprettes en ny mappe blir du bedt om å gi den et navn. PC-en foreslår navnet «Ny 

mappe» som står markert med blått. Som du husker fra da vi lagret et dokument betyr 

blåmerket tekst at du kan begynne å skrive et nytt navn på tastaturet, og forslaget vil bli 

overskrevet. Når du er ferdig kan du trykke Enter, og du har laget en ny mappe. Alle mapper 

vil sorteres alfabetisk i Bildebiblioteket ditt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å kunne organisere bilder må du ha dem liggende «rundt» de nye mappene dine. Det 

finnes flere måter å organisere bildene på.  

For å flytte over et enkelt bilde til en mappe: 

 Sett musepekeren over bildet, hold inne venstre musetast og dra bildet over i den 

aktuelle mappen (pass på at mappen blir blå/markert før du slipper).  

For å flytte flere «spredte» bilder på en gang: 

 Klikk på et bilde for å velge det, hold deretter inne Ctrl-tasten på tastaturet mens du 

klikker på et annet bilde du vil ha. Når flere bilder er markert kan du «ta tak i» et av 

dem ved å holde venstre musetast inne og dra over i den aktuelle mappen. Alle bildene 

som er markert vil da følge med over (pass på å ikke klikke noe annet sted først, da 

blir alle markeringer borte). 

For å flytte flere sammenhengende bilder på en gang:  

 Klikk på det første bildet du vil ha, hold deretter inne Shift-tasten mens du klikker på 

det siste, og alle bilder imellom vil bli markert. Når alle bildene du vil ha er markert 

kan du «ta tak i» et av dem ved å holde venstre musetast inne og dra over i den 
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aktuelle mappen. Alle bildene som er markert vil da følge med over (pass på å ikke 

klikke noe annet sted først, da blir alle markeringer borte). 

 

NB! Samme fremgangsmåte gjelder for Dokumenter og all annen mappestruktur på PC-en. 

Du kan også opprette flere undermapper inni hver enkelt mappe. På samme måte som 

overfor klikker du da på «Ny mappe» mens du står inni den mappen du vil ha undermapper i.  
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Oppgave 3  

Redigering av dokumenter  

Vi skal nå ta for oss kategorien Hjem, der du har mange 

muligheter til å redigere dokumentet ditt.   

 

 Åpne Wordpad igjen og gjør deg kjent med følgende funksjoner: 

   Utklippstavle: Her kan du kopiere, klippe ut og lime inn et valgt område. 

 

 

 

 Skrift: Her kan du forandre skrifttype og skriftstørrelse og     velge om 

skriften skal være fet, understreket eller kursiv. 

 

Avsnitt: Med ikonene på den øverste linjen kan du lage en liste. Ved å 

klikke på den lille pilen kan du velge hva slags stil listen skal ha. Du kan 

velge mellom nummerert, alfabetisk eller med punkter. For å avslutte 

listen må du trykke 2 ganger på Enter-tasten. 

Med ikonene på nederste linje kan du velge hvordan avsnitt skal se ut: Her kan du velge 

hvordan den teksten du skriver skal justeres. Du har valget mellom høyre, venstre, midtstilt, 

eller om den skal strekkes til på både høyre og venstre marg. 

 

Redigering: To funksjoner som er verdt å merke seg i denne boksen er Søk, som 

gir deg mulighet til å lete etter f.eks. et spesielt ord i store dokumenter, og Merk 

alt som lar deg merke all tekst i dokumentet ditt.  
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Aktivitet A 

Lær å legge til overskrift og formatere (endre) denne 

 Åpne dokumentet som du lagret i Oppgave 2 ved å klikke 

Wordpad-ikonet og deretter Åpne 

 Finn dokumentet du laget i forrige oppgave og dobbeltklikk 

på det  

 Du skal nå legge til en overskrift i dokumentet. Klikk på begynnelsen av det første 

ordet i dokumentet (du vil se at innsettingspunktet blinker) 

 Trykk på Enter-tasten en gang. Hele teksten flytter seg nå nedover 

 Trykk en gang på pil opp på tastaturet og du vil se at innsettingspunktet blinker på 

øverste linje i dokumentet 

 Skriv en passende overskrift 

 Du skal nå formatere overskriften, dvs. endre utseende på skriften. Du må alltid 

markere det du vil formatere. Velg overskriften ved å plassere musepekeren til venstre 

for teksten slik at pilen blir skråstilt. Klikk en gang og du vil se at hele linjen blir blå. 

 Klikk på pilen til høyre for 11-nummeret i 

Skrift-boksen. Klikk på 20.  

 Klikk på U som betyr at skriften blir 

understreket 

 Klikk på Midtstill i Avsnitt-boksen  

 

  

 

 

 Klikk så et annet sted i dokumentet for å se 

endringen 
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Aktivitet B 

Lær å lage en liste 

 Klikk på slutten av det siste ordet i dokumentet 

 Trykk på Enter-tasten for å begynne på ny linje 

 Klikk på start en liste i Avsnitt-boksen  

 Skriv de samme hendelsene som i første del av 

dokumentet, men nå i listeform 

 Trykk på Enter-tasten en gang mellom hvert punkt og se at det blir en liste 

 Trykk på Enter-tasten to ganger når listen er ferdig 

Aktivitet C 

Lær å redigere flere linjer på en gang 

 Flytt musepekeren til venstre for det første nummeret i listen vi lagde i forrige 

oppgave 

 Klikk og hold museknappen inne men du flytter markøren nedover til den siste linjen. 

Nå skal alle linjene i listen ha fått en blå bakgrunn, som betyr og du har merket all 

teksten og kan formatere den.  

 Klikk på I Skrift-boksen. Du vil nå se at skriften blir skråstilt 

 

 Klikk på et annet område i dokumentet for å se endringene 
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Oppgave 4  

Visning på skjermen 

Vi skal nå ta for oss kategorien Vis, der du har mulighet til å justere hvordan ting skal vises på 

skjermen.  

 

Aktivitet A 

Bli kjent med Vis-kategorien  

 Klikk på Zoom inn (forstørre) og se hvordan dokumentet ditt forstørres på skjermen 

 Klikk på Zoom ut (forminske) og se hvordan dokumentet blir mindre på skjermen  

 Ved å klikke 100 % kommer du tilbake til normal visning 

 Klikk på Linjal og se hvordan linjalen kan vises eller skjules  

 Klikk på Statuslinje og se hvordan linjen nederst i dokumentet kan vises eller skjules 

(disse kommer uansett ikke med i utskrifter). 

 

 

NB! Wordpad har ingen automatisk stavekontroll, så du må se over dokumenter og rette selv. 
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Hjemmelekse 

 

Hva skal man trykke på for å få skriften skråstilt? 

 

 

 

 

 

 

Hvordan zoomer man inn i dokumentet? 

 

 

 

 

 

 

Hvor trykker du på for å hente et bilde som du vil sette inn i et WordPad-dokument? 

 

 

 

 

 

 

Hvor vil et WordPad-dokument lagre seg når man trykker på Lagre-ikonet oppe i venstre del 

av tittellinjen? Kryss av for påstanden som er mest riktig. 

Det vil legge seg under Bilder 

Det vil legge seg på Skrivebordet 

Det vil legge seg i Dokumenter 
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Mer i dybden – 

for deg som ønsker å gå litt videre 

Oppgave 5 
Lær å sette inn bilder eller andre objekter 

Ved hjelp av Sett inn-boksen i WordPad (se under) kan du sette inn et bilde, en tegning eller 

annet objekt i dokumenter.  

 

 

 

 

 

Aktivitet A 

 Klikk på Ny for å lage et nytt dokument. 

 Klikk på Bilde i Sett inn-boksen 

 Klikk på Bilder på venstre side (se veiledning på bildet under) 

 Dobbeltklikk på Eksempelbilder 

 Velg et av bildene ved å klikke på det 

 Klikk Åpne 
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 Trykk Enter-tasten en gang og skriv en kommentar under bildet 

 Prøv deg frem med å sette inn flere bilder i dokumentet. 

Oppgave 6 

Lær om minnepinne 

Minnepinnen (også kalt minnepenn, USB-nøkkel og USB-

minne) er en liten, avlang enhet som man kan lagre 

informasjon på. En minnepinne fungerer som en ekstern 

lagringsenhet, der du bl.a. kan legge en kopi av dokumenter 

og/eller bilder som du har på PC-en din. Hvis den har nok 

lagringskapasitet kan du bruke den til back-up, det vil si at du 

kan ta sikkerhetskopi av alt du har lagret på PC-en.  

Minnepinnen kan kjøpes i butikker der det selges 

dataartikler og hos alt-mulig-butikker som f.eks. Clas 

Ohlson, og koster fra 100,- avhengig av 

lagringskapasitet. Den kobles til PC via en USB-port, 

på samme måte som med overføring av bilder (se 
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Modul 1, Oppgave 7). Når du setter inn minnepinnen vil biblioteket se ut som på din PC, og 

du kan lagre hva du vil av filer på denne.  

Ressurser/nyttige lenker  

Grunnleggende PC-bruk: 

 

Gratis nett basert kurs: www.abcpc.no  

 

Gratis nett basert kurs: www.iktforelever.no  

 

En info side om hva som er hva i PC-en 

www.sidene.no/data/introduksjontilpc.htm  

 

   

Informasjon om PC, bærbar, 

Smarttelefon og nettbrett:  

 

http://windows.microsoft.com/nb-

no/windows/introduction-to-

computers#1TC=windows-7  

 

NB! Lenkene krever naturligvis at du er tilkoblet Internett. Du kan du komme tilbake til disse 

når du har gått gjennom Modul 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abcpc.no/
http://www.iktforelever.no/
http://www.sidene.no/data/introduksjontilpc.htm
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/introduction-to-computers#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/introduction-to-computers#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/introduction-to-computers#1TC=windows-7
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Egenevaluering 

 Ja Nei Kommentar 

Jeg kan starte Wordpad.    

 

 

 

Jeg kan avslutte Wordpad.    

 

 

 

Jeg kan lage et dokument i Wordpad.    

 

 

 

Jeg kan gi et dokument et navn og lagre det.    

 

 

 

Jeg kan finne igjen dokumenter jeg har lagret.    

 

 

 

    

 

 

Jeg kan gjøre endringer/redigere et dokument i 

Wordpad. 
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Vi ønsker deg lykke til som PC- og nettbruker!  

 


