
Välkommen till möte i Seniornet 
Bromma via Zoom!

Tips 1: Rör lite på datamusen så ser du 
flera alternativ! 

Tips 2: Längst ner till vänster ser du en bild 
av en mikrofon. Klicka den så att den får 

ett rött streck. Annars går alla ljud omkring 
dig ut till mötet. När du vill fråga något så 
håll nere mellanslagstangenten medan du 

pratar. 

.
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Vad  vi ska tala om idag:

Bilder, dokument och andra filer. 

Vad är en fil? En fil är en bild, 
dokument, tabell eller lista. 

Hur håller man reda på sina filer i 
datorn?



Vad är en fil (a file)?
Varje bild, film, dokument, lista, 

dataprogram eller e-post-meddelande är en 
fil, dvs en  lång rad elektroniska signaler 
som är inspelade (ingraverade?) i datorns 

arbetsminne (RAM), hårddisk (HD), USB-
minne, CD- eller DVD-skiva.  

.



Hur stor är en fil/bild?  
Hur många bilder får rum på en skiva 

eller ett USB-minne? 
Storleken på en fil anges i Byte 
(uttalas bajt), kB (kilobyte), MB 

(MegaByte). 



Exempel på filer och storlekar: 
En bild: 1 - 5 MB (MegaByte)

En film på 2 tim.: Cirka 100 MB
Ett dokument på 1 A4-sida: Cirka 20 

kB (kilobyte) = 0,02 MB 
Ett e-post-meddelande: cirka 10 kB 

(kilobyte) = 0, 01 MB



Exempel på minnen/medier/storlekar: 
En gammaldags 3,5 tums diskett:

1,44 MB
En CD-skiva (audio/ljud/bild): 700 

MB
En DVD-skiva (för film): 4,7 GB

Hårddisken i din dator: 500 à 1000 GB
1 TB (Terabyte = 1000 GB, Gigabyte)



Överföring av filer/bilder från kamera, 
surfplatta, mobiltelefon eller USB-minne. 

Hårdvara: Vad behöver du?
En kabel från kamera, platta, mobiltelefon 

eller USB-minne till datorn. Ofta är det 
samma kabel som den du laddar med. 



Överföring av filer/bilder:
Programvara i datorn: ”Utforskaren” räcker. 
Den finns redan i din dator. Du delar skärmen i 

två halvor. Den vänstra halvan visar vad du har i 
kamera, platta eller mobiltelefon. Den högra 

halvan visar innehållet, det som redan finns i 
datorn. (Det finns andra program, men då måste 
du lära dig dem. Kanske bättre att använda något 

som alla har tillgång till och förstår sig på 
nämligen ”Utforskaren”.) 

.



.



Överföring av filer/bilder:
När du anslutit kameran/plattan/USB-

minnet så dyker den enheten upp i 
”Utforskaren”.Den fick kanske namnet G: 

Dubbelklicka på den så ser du 
innehållet/bilderna. 

.



.



Överföring av filer/bilder, forts.:
Så här delar du skärmen i två delar: Håll ner 

Windowstangenten och tryck helt kort på  
vänsterpil. Den vänstra halvan visar vad du 
har i kamera, platta eller mobiltelefon. Tryck 
Windowstangenten och bokstaven E. Håll 

ner Windowstangenten och tryck helt kort på  
högerpil. Den högra halvan visar nu 
innehållet som redan finns i datorn. 

.





.



När du tagit eller fått (eller hämtat från 
Internet) nya bilder: 

1) Lägg nya bilder i en mapp/folder 
som du förslagsvis döper till ”nya 

bilder 2020-10-15” 
2) Sortera bilderna:

 



2) Sortera bilderna:
Flytta varje fil eller bild från ”nya bilder” 
till rätt mapp/folder så snart som möjligt. 
Sortera per ämne: Semestrar, barnbarn,.

Sortera per år när det hände. 
Byt namn på filen/bilden så att man förstår 

vad den innehåller. (Inte ”zxc989” utan 
hellre t.ex. ”Gun i Kroatien”.)

.



3) Byt namn på filen/bilden så att man 
förstår vad den innehåller. (Inte zxc989 

utan Gun i Kroatien.)
Så här byter du namn på filen/bilden:

Höger-klicka på filens namn, då ser du en 
liten tabell med alternativ. Långt ner står 
det ”Byt namn”. Vänsterklicka där och 

skriv in ett nytt namn. Sedan slår du 
<Enter>.

.





Du kan föra över bilderna till en CD-
skiva (eller DVD-skiva), om din dator 
har en ”drive” där man kan stoppa in 

en CD- eller DVD-skiva. (Nya datorer 
brukar inte ha det, men man kan köpa 

till en extern drive.)



Tips: 
Om du vill ge bort någon eller några bilder: 

Skriv ett e-brev/e-mail och infoga bilden 
eller bifoga bilden som bilaga. 

Alternativ om du vill ge bort många bilder: 
För över till ett USB-minne eller CD-eller 

DVD-skiva som du sedan postar i ett 
vanligt brev. 



Typ

.

Typ

.

Känner du igen den 
här röran?



Som sagt: Varje bild, film, dokument, lista, 
dataprogram eller e-post-meddelande är en 
fil, dvs en  lång rad elektroniska signaler 

som är inspelade (ingraverade?i) i datorns 
arbetsminne (RAM), hårddisk (HD), USB-

minne, CD- eller DVD-skiva. 
Hur ska man få överblick och hur ska man 

hålla reda på filerna och hitta det man 
söker?

.



Hur får man överblick? 
”Utforskaren” ger en bra översikt över alla 

filer/bilder i datorn. 
Du når Utforskaren genom att klicka eller 
genom att hålla nere Windowstangenten  

och samtidigt ge ett kort tryck på E. 
Obs! Gäller var du än är i datorn.  

.



Sortera bilderna:
”Utforskaren” ger en bra översikt över alla 

filer/bilder i datorn. 
Du når Utforskaren genom att klicka eller 
genom att hålla nere Windowstangenten  

och samtidigt ge ett kort tryck på E. 
Obs! Gäller var du än är i datorn.  

.



Typ

.

ABC-
metoden



Typ

.

.



Typ

.

”Molnet”



Massminnen i ”molnet”:
Google Drive (Google One?)

One Drive (Microsoft) 
Dropbox

iCloud Drive 
(Stor-datorer nånstans i världen.)



Kolla även på Seniornet-
klubbarnas hemsidor. 

Kolla Youtube:
Slå filhantering eller 

bildhantering i sökrutan på 
Youtube. 



Några frågor?
Seniornet Bromma 

hjälper dig, numera på försök via 
Zoom-möten 

varje torsdag kl. 10.00-12.00!
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