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1 Förord 

Det här kompendiet är inspirerat av ett skolarbete jag gjorde 

1990 när jag gick i Ålands lyceum. Jag har strävat efter att 

bibevara stilen och känslan i originalet som jag skrev med 

skrivmaskin på rutigt papper och illustrerade med kulspets-

teckningar som jag gjorde för hand. Den här gången, 2009, har 

jag uppnått ett liknande resultat med hjälp av ett ordbehand-

lingsprogram, ett ritprogram och ett s k ritbord. Har även 

försökt att återanvända så mycket av materialet som möjligt 

men har tvingats revidera en hel del. Det har hänt enormt 

mycket inom branschen på knappt tjugo år så gamla ”sanningar” 

gäller inte längre. I mina tonår kallades branschen ADB (Auto-

matisk DataBehandling), idag talar vi om IT (InformationsTek-

nologi). Bara en sån sak! Idag är datorerna ungefär tusen 

gånger snabbare än 1990 och så gott som alla är uppkopplade 

till Internet, något jag för första gången hörde talas om så 

sent som 1994. Nya användningsområden och tankesätt har sett 

dagens ljus, liksom en helt annan allmän inställning till da-

torer. På ”min tid” var det bara ”datanördar” som hade en da-

tor hemma och jag konstaterade följande i mitt skolarbete: 

”Jag har valt ämnet datorn eftersom behov av upplysning på det 

området finns. Än idag tror folk att man måste vara tekniskt 

begåvad för att använda en dator. Många människor kan inte för 

något i världen tänka sig att införskaffa en dator.” 

Sedan dess har datorn avmystifierats och funnit en självklar 

plats både på arbetsplatser och i hemmen. Men alltjämt behövs 

upplysning för att slå hål på myter och hjälpa de mest skep-

tiska användarna över tröskeln. Det här kompendiet är ett för-

sök till en kort och lättbegriplig översikt av vad datorn är 

och hur den kan användas. Det mesta är baserat på mina egna 

kunskaper och efarenheter. Jag har kompletterat uppgifterna 

och stämt av dem mot Wikipedia.  
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2 Allmänt om datorn 

2.1 Vad är en dator? 

Definitionen av en dator är: En maskin som behandlar data en-

ligt en lista av instruktioner. 

 

2.2 Användningsområden 

Datorer kan användas till alla samhällsfunktioner som kan lö-

sas genom datalagring och beräkning, från folkbokföring till 

forskning och väderprognoser. Ju mer avancerade datorerna blir 

desto fler användningsområden öppnas för dem. Även helt nya 

tillämpningar uppstår som inte varit möjliga utan datorns 

hjälp, t ex antispinn och antisladdsystem i personbilar, sa-

telliter, robotar m m - för att inte tala om internet! För oss 

privatpersoner innebär datorn ett verktyg för nytta, kreativi-

tet och nöje. Med draghjälp från internet har datorn till sto-

ra delar ersatt tevens roll, i synnerhet bland de yngre som 

enligt undersökningar tillbringar en större del framför datorn 

än just teven (detta gäller även för somliga av oss över tret-

tio ;)). 

 

2.3 Olika typer av datorer 

Datorer delas huvudsakligen in i följande typer: 

Mikroprocessorer finns överallt, i bilen, diskmaskinen, tele-

fonen, stereoanläggningen, DVD-spelaren, elorgeln, 

(barn)barnens leksaker... 

Handdator, en lite enklare (men alltmer avancerad) liten hand-

hållen enhet som ryms i fickan, t ex mobiltelefon, mp3-spelare 

och s k PDA (Personal Data Administrator) som närmast kan be-

skrivas som en avancerad filofax, t ex Palm Pilot och iPAQ. 

Persondator Kan vara stationär eller bärbar (äv. kallad ”lap-

top”), Mac eller PC (Windows eller Linux). Beskrivs noggranna-

re i kapitel 2.3.1. 

Spelkonsol Stationära eller bärbara, t ex PlayStation, Ninten-

do eller XBox 
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Server En kraftigare Linux- eller Windows-baserad dator som är 

specialanpassad för att användas som server för t ex webbsi-

dor, e-post, IPTV, online-spel, telefoni m m. En server måste 

ha höga prestanda men behöver varken ljud eller grafik. 

Stordator Också ett slags server men företräder en äldre mo-

dell där all lagring och alla beräkningar sker på en central 

dator, t ex IBM iSeries, som koms åt genom s k terminaler som 

i stort sett består av endast en skärm och ett tangentbord. 

Exempel på stordatoranvändare är banker, försäkringsbolag o a 

myndigheter.  

Specialdator robotar, industrin, flygledning, medicinsk ut-

rustning m m 

Superdator väderprognoser, rymdfart, forskning, militära ända-

mål. Beskrivs noggrannare i kapitel 2.3.2. 

 

 

2.3.1 Persondatorer 

Förr skilde man på hemdatorer och arbetsstationer men sederme-

ra används likadana datorer både privat och på kontoret. Nume-

ra hör det till självklarheterna att även de enklaste arbets-

stationer har högupplöst grafik, ljud och DVD-spelare. Alla 

nya persondatorer är fullt tillräckliga för vardagligt bruk 

som att surfa på internet och använda kontorsapplikationer som 

t ex ordbehandling och kalkylblad. Det som ställer mest krav 

på datorena är videoredigering, 3D-design och avancerade spel. 

Det är framför allt datorspelen som driver på utvecklingen och 

höjer ribban för vad datorer förväntas klara av. När de första 

hemdatorerna lanserades på 70-talet kunde man inte ens före-

ställa sig att dagens persondatorer skulle vara så kapabla som 

de är idag. Den tekniska utvecklingen sedan dess har varit 

minst sagt hisnande och ser inte ut att mattas av. Fenomenet 

beskrivs med Moores lag som säger att datorernas beräkningska-

pacitet fördubblas var 24:e månad, vilket hållit streck ända 

sedan 1965. 

 

2.3.2 Superdatorer 

Traditionellt innebär begreppet superdator en dator som har 

långt mer beräkningskapacitet än någon ordinär dator. De allra 

första datorerna var per definition superdatorer eftersom ma-

ken till kapacitet aldrig skådats tidigare. Sedan dess har de-
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finitionen för “superdator” ständigt skjutits fram. Idag är 

begreppet så gott som liktydigt med klusterdatorer, d v s ett 

nätverk av kraftfulla datorer som var och en för sig löser en-

dast enklare problem men som tillsammans kan lösa komplexa 

problem. Klusterdatorer kan vara antingen ihopbyggda till en 

enda stor maskin eller distribuerade, d v s befinna sig på ut-

spridda på olika platser och kommunicera med varann t ex över 

internet. Dagens superdatorer är ofta specialiserade på att 

lösa specifika problem, t ex väderberäkningar. En av de mest 

kända superdatorerna genom historien är Cray 2 som lanserades 

1985 och var då världens snabbaste dator med sina 1,9 GFLOPS
1
.  

 

2.4 Datorns historia 

De allra första datorerna var mekaniska och uppfanns redan på 

1800-talet. Det som skilde dem från samtida räknemaskiner var 

att datorerna kunde utföra aritmetiska funktioner. Dessa avan-

cerade maskiner stannade dock oftast på ritbordet eller för-

blev, i bästa fall, prototyper. Inte förrän på 1900-talet kom 

datorn till praktisk användning, främst för militära ändamål 

som t ex kryptering. Den första digitala datorn togs fram av 

Iowa University mellan åren 1937 och 1942 och fick namnet ABC 

(Atanasoff-Berry Computer) efter sina upphovsmän. Den var 

avancerad för sin tid, relativt kompakt och använde sig av ra-

diorör. Samtidigt byggde Harvard-universitet sin MARK I som 

blev klar 1944. Den första patenterade digitala datorn var 

ENIAC (1946) och den ansågs länge vara den första datorn, 

tills Atanasoff fick sitt erkännande som datorns fader så sent 

som 1990 (Jämför med telefonen: Vem uppfann den, Alexander 

Graham Bell eller Elisha Gray?). Somliga av de första digitala 

datorerna fungerade med hjälp av reläer, vilka fick stryka på 

foten till förmån för radiorören. Fördelarna med dessa var 

snabbheten och den låga ljudnivån. Nackdelen var den korta 

livslängden. Datorindustrin växte fram på allvar under 1950-

talet med föregångare som International Business Machines 

(IBM). De första kommersiella datorerna var skrymmande och 

slukade enorma mängder energi. Under den senare delen av 1950-

talet introducerades transistorn som var ännu snabbare än ra-

diorören, utrymmeseffektiv och hade lång hållbarhet. Under 

1950- och 60-talen infördes många av de begrepp som är bekanta 

för oss idag, som t ex monitorn (skärmen), tangentbordet, lag-

ringsenheter, skrivare och världens första dataspel, Spacewar 

(som såg dagens ljus 1961). Det fanns tillochmed idéer på ett 

styrdon liknande musen, som dock skulle vinna gehör först tju-

go år senare. Det viktigaste genombrottet av alla var mikro-

kretsarna som uppfanns 1964. Dessa var överlägsna de tidigare 

                     
1 GFLOPS = Giga Floating-point Operations Per Second = miljarder flyttals-

beräkningar per sekund 
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teknologierna på alla punkter och utgör än idag stommen i da-

torkomponenter. Ett minneschip lika stort som en lillfingerna-

gel rymmer 64 MB data, motsvarande 512 miljoner radiorör!  

Fram till 1970-talet hade datorn varit förbehållen myndighe-

ter, forskningsinsitut och storföretag. Så småningom blev da-

torer en allt vanligare syn i kontorsmiljöer, ofta som en ef-

terträdare till skrivmaskinen eller som en terminal för be-

handling av stora mängder data på en stordator. IBM tillverka-

de kontorsmaskiner för allmänna ändamål medan Apple (tillver-

karen av Mac) specialiserade sig på den grafiska industrin.  

Den första hemdatorn presenterades 1975, var föga avancerad 

och blev aldrig någon succé. Det skulle dröja in på 1980-talet 

innan datorn hittade in i hemmen och nådde en yngre användar-

skara. Hemdatorsystemen Vic, ZX Spectrum, Amstrad, MSX och se-

nare Amiga, kännetecknades av (relativt) låga inköpspriser, 

färggrafik, ljud och ett rikligt utbud av dataspel. I övrigt 

var programutbudet tämligen magert och användarna var ofta 

tvungna att själva skapa den mjukvara de behövde. För detta 

ändamål var de flesta hemdatorer utrustade med en inbyggd BA-

SIC
2
-tolk och programmering blev något av en folkrörelse, även 

om utövarna av denna hobby sågs som “datanördar”. 

 

 

  

                     

2 BASIC (Beginners' All-purpose Symbol Instructed Code) = ett programme-

ringsspråk. En BASIC-tolk gör det möjligt för användarna att programmera 

sina egna applikationer. 
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Tidsaxel och milstolpar inom utvecklingen av datateknologi 
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2.5 Myter om datorn 

Allt sedan datorns uppkomst har mannen på gatan haft felaktiga 

uppfattningar om och fördomar mot datorer. Dels överskattar 

man datorn och tillskriver den närmast mänskliga egenskaper 

(troligen spelar science fiction en viss roll här), dels un-

derskattar man dess betydelse och avfärdar den som ett onödigt 

”jålrede”. Ändå hade det varit näst intill omöjligt att ut-

veckla dagens konsumentprodukter, underhållningsmedia och me-

dicinsk utrustning utan datorns hjälp.  

”Jag är för gammal för datorer” 

Pyttsan! Visserligen sägs det att ”Man kan inte lära en gammal 

hund sitta.” Men det är bara ett fånigt ordspråk och gäller 

dessutom för hundar. Vi människor är aldrig för gamla för att 

lära oss nya saker.  

”Man måste vara smart eller åtminstone högt utbildad för att 

använda en dator” 

Fel. Det är en fördel att vara smart eller utbildad för att 

konstruera en dator eller utveckla mjukvara. Men 99,99 % av 

alla användare kommer aldrig att programmera någonting själva 

och behöver inte det heller. (Däremot kan det i många lägen 

vara en fördel att utrusta sig med ett stort tålamod ;)) 

 

”Datorerna är så smarta att de tar över våra jobb”. 

En dator är knappt lika intelligent som en kackerlacka och 

lämpar sig bäst för att utföra repetitiva och tråkiga beräk-

ningar som ingen normalt funtad människa ändå hade jobbat med 

frivilligt. 

 

”Jag behöver ingen dator” 

Det här är den vanligaste myten. Man tror att datorn inte har 

något att tillföra men den finns redan överallt, från mikroug-

nen till bilen. Datorn förenklar och effektiviserar vardagen, 

skapar kontakter, underhåller oss och räddar liv.  
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3 Hur fungerar en dator? 

 
Förenklat kan man säga att databehandling sker enligt följande 

tre steg: 

1. Data går in, t ex matar användaren in “16*16=”. 

2. Datorn behandlar datat enligt ett program, t ex Kalkyla-

torn. 

3. Ut kommer resulterande utdata, i det här fallet visas “256” 

på skärmen. 

 

 

3.1 Program 

Det som skiljer datorn från en simpel miniräknare är förmågan 

att lagra och utföra listor av instruktioner, s k program. Det 

finns avancerade miniräknare som kan programmeras och som där-

för kan definieras som datorer. Dagens mobiltelefoner är också 

ett slags datorer.  

Körningen av ett program kallas en process. De flesta proces-

ser körs i bakgrunden utan användarens medverkan. De program 

Data matas in Datat be-

handlas 

Data kommer 

ut 
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du ser och använder kallas applikationer. Det är applikationen 

som avgör vad som händer med de data du skickar in. I exemplet 

ovan använder vi en applikation som heter Kalkylatorn och som 

bestämmer att indatat “16*16=” ska ge utdatat “256”. 

3.2 Data 

Allt som lagras i datorn är data. Också program är data även 

om man i dagligt tal skiljer på program och de data som pro-

grammen bearbetar. Data tar upp ett utrymme som mäts i bytes 

(B). Lite förenklat kan man säga att en byte motsvarar ett 

tecken i ett textdokument. 

Enhet Förkortning Beskrivning 

byte B ett “tecken” 

kilobyte kB, KB el-

ler K 

1024 bytes 

megabyte MB eller 

“meg” 
1024 KB  en miljon bytes 

gigabyte GB eller 

“gig” 
1024 MB  en miljard bytes 

terabyte TB 1024 GB  en biljon bytes 

3.3 Minne 

När du startar en applikation eller öppnar en fil reserveras 

motsvarande utrymme i datorns primärminne. Det är ett tempo-

rärt minne som frigörs när du avslutar applikationen eller 

stänger av datorn. Primärminnet använder sig främst av datorns 

RAM-minne (Read And Modify). En ny dator idag (2009) är nor-

malt utrustad med 2 – 4 GB minne som kan expanderas genom att 

köpa till moduler. 

Om RAM-minnet blir fullt brukar datorn fylla på ett s k virtu-

ellt minne som använder sig av datorns hårddisk. Det fungerar 

men är långsamt.  

3.4 Datalagring 

Du kan lagra data permanent genom att spara det som en fil i 

ett sekundärminne, d v s en lagringsenhet. Det vanliga är att 

man sparar på hårddisken men man kan också använda CD:ar, 

DVD:ar, disketter, minneskort, minnesstickor m m. Ett växande 

fenomen är att lagra sina filer på någon webbtjänst, t ex att 

ladda upp sina filmer på filmtjänsten YouTube.  
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Några vanliga filstorlekar: 

Filtyp Storleksordning 

En bild på internet från ett tiotal till ett hundratal kB 

Word-dokument från några hundra kB till några MB 

Mediafiler på internet 

(musik/video) 

några MB 

Office-applikation från ett tiotal till ett hundratal MB 

Musik-CD 650 MB 

Data-CD 700 MB 

DVD 4,7 GB 

De nyaste häftigaste 

dataspelen 

tiotals GB 

 

3.5 Grafik 

Den bild du ser på skärmen består av miljoner små bildpunkter, 

s k pixlar. Det exakta antalet pixlar beror på vilken upplös-

ning som ställts in. Vanliga upplösningar idag är 1024 * 768 

eller 1280 * 1024 för en “vanlig” skärm (proportionerna 4:3) 

och 1440 * 900 för widescreen. Maximal upplösning begränsas 

dels av grafikkortet, dels av skärmen. Använder du en LCD-

skärm rekommenderas att du använder exakt den upplösning som 

är skärmens egen “medfödda” (native). Även om en LCD-skärm 

sägs klara andra upplösningar än den medfödda tenderar bilden 

att bli suddig om det inte finns ett 1:1-förhållande mellan 

datorns pixlar och skärmens bildpunkter. 

Varje pixel består av 24 bitar (3 bytes) färginformation för-

delade på värden för rött, grönt och blått som är komponenter-

na i all additiv färgblandning. Additiv färgblandning innebär 

att ju mer färg man lägger till desto ljusare blir resultatet. 

Man kan föreställa sig tre strålkastare som var för sig ger 

klart rött, grönt och blått ljus men riktade mot samma punkt 

med full styrka blir summan ett vitt ljus. Rött och grönt blir 

gult, grönt och blått blir turkost och blått och rött blir 

lila. För att åstadkomma andra färger och nyanser kan man por-

tionera varje färgkomponent separat på en skala från 0-255 

(maxvärdet för ett 8-bitars binärtal) och därmed få fram 16,8 

miljoner olika kombinationer! 

Motsatsen till additiv färgblandning är reduktiv, d v s ju mer 

färg man lägger till desto mörkare blir resultatet. Ett exem-

pel är oljefärger. Ju mer pigment man tilllför desto mindre 
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ljus reflekterar färgen. Det är också fallet för färgskrivare 

oavsett om de fungerar med bläckstråle eller laser. En tre-

färgsskrivare blandar cyan, magenta och gult medan en fyr-

färgsskrivare blandar cyan, magenta, gult och svart. 
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4 Vilken dator ska jag köpa? 

 
Trots att datorer gör exakt som de blir tillsagda kan man få 

olika resultat på olika datorer. Som jämförelse kan man före-

ställa sig två betjänter. Båda är lika lydiga och båda gör ex-

akt det man uppmanar dem till. Men ber man dem lyfta 100 kg är 

det bara en av dem som gör det. Varför? Jo, den andra betjän-

ten orkar helt enkelt inte lyfta så mycket. På samma sätt har 

datorer sina styrkor och begränsningar.  

Här följer några egenskaper man använder för att jämföra olika 

datorer: 

Plattform Den första och kanske viktigaste frågan man 

ställs inför är: Mac eller Windows? Eller 

kanske rentav Linux? Alla har sina för- och 

nackdelar.  

Mac var tidigt ute med avancerad grafik och 

har blivit något av en kultmaskin bland re-

klammakare, illustratörer o a grafiker. Mac 

är något dyrare än PC och har ett något 

smalare programutbud. Användarna är ofta 

hängivna fantaster som ser Mac som överläg-

sen alla andra plattformar. Ur ett tekniskt 

perspektiv har de sina poänger men majori-

teten av alla datoranvändare har Windows. 

De allra flesta kör alltjämt Windows XP som 

dock är gammal och ersätts av Windows 7. 

Det finns en ”mellanversion” Vista som blev 

ett fiasko och som man helst bör undvika. 
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Ytterligare ett operativsystem är Linux som 

på senare år vuxit i popularitet. En av 

dess fördelar är att operativsystemet är 

gratis men nackdelen är att det finns en 

djungel av olika varianter från olika leve-

rantörer. Dessutom är programutbudet be-

gränsat, utbudet av nya häftiga spel till 

Linux är nästintill obefintligt. 

Sammanfattningsvis kan man lite krasst säga 

att såvida man inte har mycket starka skäl 

att välja något annat operativsystem så är 

det säkrast att välja Windows, av den enkla 

anledningen att en förkrossande majoritet 

använder det. Du kan utbyta filer med de 

flesta och det är lätt att få support av 

andra användare. Utbudet av programvara, 

komponenter och tillbehör till Windows är 

enormt!  

Antal kärnor Dagens datorer kan ha fler än en processor-

kärna, på samma sätt som en bilmotor kan ha 

flera cylindrar. Det är vanligt med två 

kärnor, s k Dual Core. 

Processortyp De vanligaste processortillverkarna är AMD 

och Intel. En AMD-processor är betydligt 

snabbare än en Intel med samma klockfre-

kvens. Nackdelen med AMD är att de blir 

varmare (kräver effektiv kylning) och slu-

kar mer energi. Observera att olika proces-

sortyper kräver olika moderkort! 

Processorhastighet Processorhastigheten, även kallad klockfre-

kvensen, är enkelt uttryckt datorns hastig-

het. Den mäts i gigaherz (GHz). En snabb 

Intel-processor idag har två kärnor på 2-3 

GHz. En snabb AMD har en total processor-

hastighet på 4-6 Ghz.  

Moderkort Det är ingen idé att lägga stora pengar på 

en dyr och snabb processor om man har ett 

gammalt eller billigt moderkort. Då blir 

den s k ”busshastigheten” flaskhalsen. Det 

har inget att göra med vare sig Sundqvists 

eller Williams utan avser dataöverförings-

kapaciteten hos s k databussar som utgör 

förbindelsen mellan datorns olika komponen-

ter. Här mäts kapaciteten i hundratals MHz 

men utvecklingen går så vansinnigt fort att 

det jag skriver här idag inte gäller imor-

gon. 
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Minne En ny dator ska ha allra minst 2 GB, helst 

4 GB internminne. Jobbar du med 3D-

animationer, videoredigering eller CAD, be-

höver du minst 4 GB (som också är max för 

Windows XP eller äldre). 

Lagringsutrymme Hur mycket lagringsutrymme du behöver beror 

på vad du tänker ha det till. Textdokument 

tar upp väldigt lite utrymme så om du tänkt 

använda datorn som en ordbehandlare räcker 

det med den minsta hårddisken som finns på 

marknaden. Har du tänkt lagra filmer eller 

installera stora spel rekommenderas en 

hårddisk på 1 TB och uppåt. 

Grafikkort Den som vill kunna (låta sina barn eller 

barnbarn) spela spel behöver ett bra gra-

fikkort. Det samma gäller dig som arbetar 

mycket med bildbehandling, stora foton, 3D-

modellering eller t ex arkitektprogram. De 

två stora tillverkarna är nVidia och ATI. 

Vilket man väljer är en smaksak, t ex anses 

nVidia fungera bättre ihop med Intel-

processorer och Quake (ett spel) medan ATI 

anses fungera bättre ihop med AMD och Unre-

al Tournament. Men skillnaderna är knappt 

märkbara och det går nästan lite religion i 

vilket som är det rätta. Det som är viktigt 

om er dator har Windows Vista eller Windows 

7 är att kortet stöder grafikstandarden Di-

rectX 10 eller nyare. För att klara moderna 

spel ska kortet ha minst 512 MB grafikmin-

ne. Idag kan man få ett riktigt bra grafik-

kort för drygt 200 €. 

Vad medföljer? När man köper en dator kan det ingå en del 

programvara med s k OEM-licenser som är av-

sevärt förmånligare än om man måste köpa 

programvaran efteråt. Det gäller t ex Win-

dows, MS Office och Photoshop Elements. 

Jämför listpriset med vad de kostar om de 

ingår i ett paket.  

De skärmar, tangentbord och möss som ingår 

i datorpaket är inte alltid de bästa. Jäm-

för olika produkter och priser innan du 

slår till. Ofta blir det billigare i läng-

den att köpa en dator utan tillbehör och 

betala lite mer för tangentbord, mus och 

skärm av bra kvalitet som du inte behöver 

byta ut inom det första året. 
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Allra billigast är det att köpa lösa kompo-

nenter och montera datorn själv men det är 

överkurs  

Tillbehör Det finns en uppsjö av tillbehör för olika 

behov. De mest självklara är tangentbordet, 

musen och skärmen. Beroende på vilka ut-

gångar som finns på grafikkortet kan man 

även koppla flera skärmar till en och samma 

dator. Därutöver kommer olika typer av 

skrivare för att skriva ut både dokument 

och foton på papper. Motsatsen, att läsa in 

en bild eller en text i datorn, kallas att 

scanna och det gör man med en s k flat-

bäddsscanner. Man kan även föra över foton 

direkt från en digitalkamera vilket på sätt 

och vis gör kameran till ett tillbehör. Fö-

redrar man teckning framför fotografering 

kan man rita direkt in i datorn med hjälp 

av ett s k ritbord, som består av en tryck-

känslig platta och en särskild penna som 

används att rita och skriva med. Minns ni 

Hedvig i A till Ö? Och hur hon såg på en 

bildskärm den hon pratade med per telefon? 

Nuförtiden kan datorn göras om till en 

bildtelen med hjälp av en webbkamera som 

också oftast har en inbyggd mikrofon för 

upptagning av ljud som lagras/överförs helt 

digitalt. Man kan även lyssna på t ex musik 

eller filmer på datorn. Det finns allt från 

enkla bordshögtalare på några tior till di-

gitala hemmabiosystem på ett par tusen 

euro. Givetvis kan man koppla datorn till 

en projektor för en mäktig film- eller 

spelupplevelse i sitt eget hem. Bilspel gör 

sig bäst med ratt och pedaler, de bör vara 

3-axlars så att ratten är på en axel medan 

gas och broms har en axel vardera. Flygsi-

mulatorer kräver antingen en joystick (en 

styrspak) eller en s k yoke (i folkmun 

”flygratt”). Sen kan man bygga ut sin flyg-

simulator med knappar och spakar i all 

oändlighet eller tills plånboken är tom, 

men det är en annan historia… 
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5 Att använda en dator 

Idag finns datorn i nästan var mans hem. Trots det finns en 

allmän uppfattning att det skulle vara vansinnigt svårt att 

använda en dator. Det är en kvarleva från den tiden när dato-

rerna styrdes med hjälp av ett textbaserat operativsystem. För 

att få datorn att göra något överhuvudtaget var man tvungen 

att mata in ett kommando följt av ett eller flera argument. 

Ville man t ex starta ett program fick man mata in kommandot 

bload följt av namnet på den binärfil som skulle öppnas. Idag 

sköts allting enkelt via ett grafiskt användargränssnitt där 

man pekar och klickar med musen på ikoner.  

5.1 Musen 

(Instruktionerna nedan gäller Windows). 

Benämning Förklaring 

klicka Ett klick på vänster musknapp 

markerar/aktiverar ett objekt, 

t ex en programikon på skriv-

bordet, ett verktyg i ett 

verktygsfält eller ett menyval 

i en meny. 

dubbelklicka Två klick på vänster musknapp 

öppnar en applikation eller en 

mapp som muspekaren pekar på. 

högerklicka Ett klick på höger musknapp 

tar fram en snabbmeny med al-

ternativ som gäller för ett 

enskilt objekt.  

klicka-och-dra Håll in vänster musknapp och 

rör på musen. Detta markerar 

ett område eller flyttar på 

ett markerat objekt. 

rulla Rullar uppåt/neråt på en sida 

eller ett fönster som har en 

rullningslist. 

På vissa möss finns det flera knappar som kan konfigureras 

till att motsvara valfri tangent på tangentbordet.  

Vanliga tangentbordskombinationer med musen: 

 Ctrl Du kan markera flera objekt på en gång genom att 

hålla in Ctrl samtidigt som du markerar flera objekt. 
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 Shift Du kan markera alla intillliggande objekt till ett 

redan markerat objekt genom att hålla in Shift och klicka 

på sista objektet du vill ha med i markeringen. 

 

5.2 Applikationer 

Användargränssnittet är en del av operativsystemet och inne-

håller en grunduppsättning av program och tillbehör. Windows 

inkluderar t ex en webbläsare (InternetExplorer), ett direkt-

meddelandesystem (MSN), ett enkelt ritprogram (MS Paint), ett 

anteckningsblock (Notepad), en kalkylator, en mediaspelare 

(Windows Media Player) m fl. De program som följer med är att 

betrakta som ett startpaket och det kommer snabbt till korta. 

Lyckligtvis finns det ett enormt utbud av applikationer, både 

gratis och kommersiella, för alla slags ändamål. 

 

5.3 När det går fel… 

Många användare skäller under fel träd när något går fel. För 

det första svär och gormar de åt skärmen, en utenhet som bara 

visar en bild som skickas från datorn och har inget att göra 

med vad som händer i huvudenheten. För det andra är det mycket 

ovanligt med fel i själva datorn, såvida den inte är trasig 

men då fungerar den oftast inte alls. Datorn är faktiskt så 

gott som ofelbar och gör exakt som den blir tillsagd. Därför 

utför den också eventuella programmeringsfel, s k buggar. Att 

skriva ett felfritt program är näst intill omöjligt och det 

finns buggar i så gott som alla applikationer. Ju mer komplext 

program desto fler buggar kan man räkna med. Operativsystemet 

självt (t ex Windows) är också ett slags program och är inga-

lunda befriat från buggar... 
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6 Jo, men vad kan jag göra med 
den? 

6.1 Audio 

Datorn är den moderna efterträdaren till såväl skivspelaren, 

bandspelaren och radion. Det var länge sen datorn lät ”blipp 

blopp” (även om det går att få den att låta så om man vill). 

Idag kan den återskapa alla tänkbara ljud på ett naturtroget 

sätt. Dessutom är den ett fantastiskt musikinstrument, mixer-

bord och ja, man kan faktiskt ha en hel musikstudio i datorn! 

6.1.1 Ladda ner musik 

Var får man då tag på musik? Ordet “nedladdning” har fått en 

negativ klang p g a mediernas fokusering på illegal nedladd-

ning och filbyte. Nedladdning som sådan är inte olaglig. Att 

ladda ner kommersiell musik utan att betala för den är det 

däremot. Det går utmärkt att ladda ner bra musik på laglig 

väg. Antingen betalar man för den eller så kan man botanisera 

bland en uppsjö relativt okända debuterande artister som läg-

ger upp sina alster gratis. Sådana låtar håller ofta en för-

bluffande hög kvalitet och är inget man hör på radion varje 

dag!  

6.1.2 Skapa musikskivor 

Något att tänka på om du ska bränna en egen musik-CD är att de 

flesta vanliga CD-spelare endast klarar av .wav-filer. Hela 

låtar som okomprimerade .wav-filer är dock väldigt utrymmes-

krävande. En musik-CD på 650 MB rymmer ju oftast bara en 10-20 

låtar. För att få plats med fler låtar i datorn komprimerar 

man dem med den välkända MP3-algoritmen. Då tar en låt upp en-

dast 3-6 MB. För att spela upp mp3-musik behöver du en sär-

skild programvara som kallas mediaspelare. Förutom i datorn 

kan mp3-musik spelas upp på särskilda bärbara mp3-spelare, 

vissa mobiltelefoner och på nyare CD-spelare med mp3-stöd 

(håller på att bli standard i t ex nya bilar).  

6.1.3 Strömma musik 

Ett alternativ till att ladda ner låtar och spela upp dem från 

hårddisken, är att strömma musik, d v s att man kopplar upp 

sin mediaspelare, t ex WinAmp, mot en kanal på nätet så kommer 

musiken ner till datorn i en strid ström som man kan lyssna på 

medan den laddas ner. Det fungerar alltså som en radiostation 
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fast på internet. Du kan hitta kanaler inom alla tänkbara gen-

rer på: http://www.shoutcast.com.  

Ett alldeles nytt fenomen är http://blip.fm. Det är en utmärkt 

sökmotor för all musik som finns upplagd på internet, kombine-

rad med en s k mikroblogg i stil med Facebook eller Twitter. 

Här kan man alltså leta upp en låt man vill höra och dela med 

sig av den till andra blippare. 

6.1.4 Redigera ljudfiler 

De flesta datorer har en mikrofonutgång och en linjeingång, t 

ex för bandspelare. Du kan spela in egna ljud på datorn och 

spara dem som enskilda ljudfiler med ändelsen .wav. Ofta föl-

jer det med någon sorts inspelningsprogram med da-

torn/ljudkortet. Annars kan du ladda ner t ex gratisprogrammet 

WavePad som även är en ljudstudio. Här kan du bl a filtrera 

bort brus, klippa inspelningen och lägga på effekter.  

 

6.1.5 Skapa din egen musik 

Det finns en uppsjö av såväl gratis som kommersiella musikpro-

gram. Det finns notbaserade (man matar in noter på notlinjer) 

och så finns det s k trackers, där man matar in enskilda ljud 

och effekter på en tidslinje i ett ljudspår. Genom att kombi-

nera flera ljudspår kan man dirigera en hel symfoniorkester i 

datorn! Ett exempel på ett mycket bra trackerprogram är Renoi-

se (http://www.renoise.com/).  

http://www.shoutcast.com/
http://blip.fm/
http://www.renoise.com/
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6.2 Video 

Datorn är även den moderna efterträdaren till teven, videon, 

mörkrummet, ljusbordet, reprokameran, diaprojektorn, filmstu-

dion och tryckeriet. 

6.2.1 Bilder 

Med datorns hjälp kan man göra vad som helst med bilder, från 

teckningar till foton. Alla reklambilder, broschyrer och mode-

magasin du ser idag är skapade med datorns hjälp.  

För att arbeta med bilder behöver du ett bildredigeringspro-

gram. Ett av de bättre kommersiella heter Adobe Photoshop. Det 

är dessvärre ganska dyrt (närmare 1000 €) men finns i en enk-

lare upplaga kallad Photoshop Elements som man klarar sig bra 

långt med. Den kostar runt hundralappen men följer med på kö-

pet till vissa skrivare och digitalkameror. Det finns även ett 

gratisalternativ som heter Gimp och har det mesta av Photo-

shops funktionalitet men är inte tillnärmelsevis lika använ-

darvänligt.  

Det finns flera sätt att föra över dina egna fotografier i da-

torn. Har du en digitalkamera kan du koppla in den direkt i 

datorn via USB-anslutning eller plocka ut kamerans minneskort 

och sticka in det i en särskild kortläsare eller direkt i da-

torn om den har en inbyggd läsare för det kortformat som kame-

ran använder sig av. Det finns alltså flera standarder och 

olika storlekar. Ett normalstort minneskort rymmer från 1GB 

och uppåt. Ett annat sätt att läsa in foton, eller varför inte 

teckningar, är att använda en flatbäddsscanner. Den fungerar 

ungefär som en kopiator men istället för att skriva ut en ko-

pia läser den in bilden i datorn. 

6.2.2 Filmer 

Det går utmärkt att se filmer i datorn, antingen från DVD-

skivor eller genom nedladdning. Det finns även tjänster med 

strömmad video men tyvärr är få av dessa tillgängliga för oss 

som surfar från Åland. Däremot finns det ett oöverblickbart 

utbud av korta videosnuttar av alla slag. Den mest kända 

filmsnuttstjänsten är YouTube (http://www.youtube.com/) där 

man även kan ladda upp sina egna filmer på max tio minuter per 

snutt.  

Man kan skapa sina egna filmer genom att föra över inspelning-

ar från videokameran till datorn. Från digitala videokameror 

kan man ta in materialet direkt. För att läsa in inspelningar 

från analoga (”vanliga”) videokameror behöver man ett slags 

adaptor som omvandlar signalen från analog till digital. För 
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att klippa och bearbeta filmen kan man använda t ex MovieMaker 

(ingår i Windows). Det finns andra gratisalternativ men de är 

rätt klumpiga att använda och begränsade. Vill man göra något 

lite proffsigare är följande steg Adobe Premiere som kostar 

därefter. 

XtraNormal är en rolig tjänst på internet där man på ett en-

kelt sätt kan skapa sina egna animerade kortfilmer och ladda 

upp dem på YouTube, se http://www.xtranormal.com. 

 

6.3 Internet 

Med hjälp av internet har datorn tagit över en stor del av så-

väl telefonens, postens, mediernas, uppslagsverkens som bibli-

otekens roll.  

6.3.1 Fakta 

Idag kan man hitta fakta om allt möjligt från knyppling till 

hur man bygger sitt eget flygplan. Inkörsporten till all värl-

dens kunskap är sökmotorn, d v s en webbplats där du kan söka 

andra webbplatser med en enkel sökfras t ex ”recept paella”. 

Några vanliga sökmotorer: 

Growyn: http://www.growyn.com  

Altavista: http://www.altavista.com 

Google: http://www.google.se 

Yahoo: http://se.yahoo.com/ 

Dessutom finns det en del gratis lexikon på nätet. Ett exempel 

är Wikipedia: http://www.wikipedia.org/ 

 

6.3.2 Nyhetsförmedling 

Alla de nyheter som finns i dagstidningar, teve och radio 

finns att tillgå på internet inom minuter om inte sekunder ef-

ter att de ägt rum. Några exempel på traditionella medier som 

även finns på internet: 

Tidningen Åland: http://www.alandstidningen.ax 

Nya Åland: http://www.nyan.ax 

http://www.xtranormal.com/
http://www.growyn.com/
http://www.altavista.com/
http://www.google.se/
http://se.yahoo.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.alandstidningen.ax/
http://www.nyan.ax/
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Dagens Nyheter: http://www.dn.se 

Sveriges Television: http://www.svt.se 

TV-tablån: http://www.tvplaneten.se 

Vädret: http://www.smhi.se/ 

 

6.3.3 Kommunikation 

För dagens ungdomar är internet ett lika självklart kommunika-

tionsmedel som telefonen var förr. Telefonen håller på att bli 

föråldrad. Ofta stör man ju den person man vill nå och dessut-

om kostar det att ringa. Oftast går det lika bra att ”dra iväg 

ett mejl”, d v s skicka ett e-post som mottagaren kan läsa när 

det passar. E-posten har också ersatt traditionella brev till 

den grad att ett brev handskrivet på papper uppfattas som 

mycket högtidligt. Numera håller även e-posten på att bli gam-

malmodig eftersom alltfler kommunicerar alltmer genom s k so-

ciala media, ett slags nätgemenskaper där man kan hitta gamla 

bekanta, lägga till dem som ”vänner” och skriva s k mikroblog-

gar (korta bloggar på ett par rader) som alla ens vänner kan 

se. Det överlägset mest populära sociala mediet är facebook 

(http://www.facebook.com). 

Vill man höra varandras röst kan man också använda en tjänst 

som kallas Skype, det är enkelt uttryckt telefoni i datorn. 

Man ser om den andra är ”online” (vid datorn och mottaglig för 

samtal) och det kostar inget att ringa från en dator till en 

annan. Har du en webbkamera kopplad till Skype kan den du pra-

ta med se dig. Det är en fördel om man har släktingar och vän-

ner som bor långt bort och man annars inte hade setts. Men det 

är en nackdel om man bara vill ta ett snabbt samtal men håret 

står på ända och hushållet ser ut som efter ett bombnedslag… 

Men då kan man stänga av kameran eller täcka för den.  

Skype fungerar också att ”chatta” med, d v s man skriver ett 

textmeddelande som blir synligt hos mottagaren omedelbart ef-

ter att man skickat det. Det här kallas för ett direktmedde-

landesystem och det finns flera, t ex MSN och ICQ. 

Chattar kännetecknas av ett snabbt sätt att skriva. Det ska gå 

lika snabbt att chatta som att prata, vilket gett upphov till 

ett särskilt ”språk” med förenklad stavning, förkortningar och 

s k ”smilisar” (t ex kolon+slutparentes :) för glad/ler och 

semikolon+slutparentes ;) för glimten i ögat).  

 

http://www.dn.se/
http://www.svt.se/
http://www.tvplaneten.se/
http://www.smhi.se/
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6.4 Spel 

Det finns alla slags spel, tävlingar och simulatorer till da-

torn, både på internet och på CD/DVD. Ofta krävs det speciella 

tillbehör för att spelupplevelsen ska fulländas, t ex ratt för 

bilspel. Spel är ett mycket brett område och för att gå in på 

djupet hade det krävts ett helt eget kompendium bara för det. 

Därför lämnar jag spel därhän den här gången. 
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7 Slutord 

Trots allt hårt motstånd, all rädsla och vidskepelse, har da-

torn snabbt utvecklats till det redskap för nytta och nöje den 

är idag. Datorn har sakta men säkert integrerats i samhället 

och har nu ett sådant fotfäste i snart sagt all mänsklig verk-

samhet att den är oumbärlig. Visst har den tagit (de visserli-

gen monotona) jobben från flera arbetare och visst har den va-

rit ett hjälpmedel i utvecklandet av nya, än mer skräckinja-

gande vapen… Men det goda den fört med sig är av oerhört värde 

för hundratals miljoner människor. Datorn och därigenom inter-

net underlättar arbetet, möjliggör nya fritidsintressen, sam-

manför människor och vidgar våra perspektiv på ett sätt som 

ingen annan teknologi gjort i mänsklighetens historia. Datorn 

är skapad av människor för människor. Därför är den lätthan-

terlig och rolig, raka motsatsen till den bild som ges i sci-

ence fiction där datorer är monstruösa tingestar som endast 

vetenskapsmän i vita rockar kan tämja. I verkligheten kan var 

och en använda datorn på sitt sätt, för sina ändamål. Datorn 

kan erbjuda något för alla! För att tillgodogöra sig datorn 

behöver man inte vara vare sig ett geni eller intresserad av 

datorer. Inte är tevetittarna heller nödvändigtvis intressera-

de av själva teveapparaten… 

Datorn är inte herre över människan och kommer ej heller att 

bli det. Datorn är människans ödmjuke betjänt och vän. Och den 

är här för att stanna. 
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8 På djupet... 

Vad nu? Var inte kompendiet slut ännu? Jo, men här följer lite 

extra information som de mest hugade kan fördjupa sig i. 

8.1 Vad är egentligen en byte? 

En byte (uttalas bajt) kan innehålla ett värde mellan 0 och 

255 som vanligen motsvarar ett västerländskt tecken enligt 

ASCII-standarden (American Standard Code for Information In-

terchange). En byte består av åtta (8) bitar.  

En bit (uttalas bitt) är den allra minsta enheten i en dator 

och fungerar som en strömbrytare med värdena 1 (på) och 0 

(av). En rad ettor och nollor kallas ett binärtal. Antalet 

möjliga kombinationer är 2
n
 där n är antalet bitar som används, 

t ex åtta bitar kan kombineras på 256 olika sätt.  

Nedan visas hur åtta bitar bildar ett värde: 

0 1 1 0 1 0 1 0 01101010 

128 64 32 16 8 4 2 1 =106 

Varje bit motsvarar ett decimalvärde som multipliceras med två 

för varje bit. Värdet ovan är alltså 64+32+8+2. Summan blir 

106.  

 

8.2 Hur gör man sina egna applikatio-

ner? 

Att programmera egna applikationer kräver ingen särskild ut-

rustning eller nödvändigtvis någon dyr programvara. Allt du 

behöver är en helt vanlig dator och en gnutta vilja att lära 

dig programmera. Den vanligaste typen av programmering är im-

perativ, d v s att man ger datorn kommandon som den utför sla-

viskt enligt de villkor man gett den. En lista av kommandon 

kallas källkod och påminner till sin logik om en avancerad 

att-göra-lista, t ex: 

ta dig till butiken. 

gå in i butiken. 

ta en varukorg. 

om det finns nåt gott på special: 
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lägg det i varukorgen, 

annars: 

lägg ingredienser för pasta och köttfärssås i varu-

korgen. 

lägg ett sexpack öl i varukorgen 

ställ dig i kassakön 

upprepa:  

stå i kö, 

tills det är din tur. 

lägg ifrån dig korgen. 

säg “hej” till expediten. 

lägg upp en kass på bandet. 

lägg upp varorna på bandet. 

betala för varorna. 

Säg “tack och hej” till expediten. 

packa ner varorna i kassen. 

ta med kassen. 

gå ut ur butiken. 

åk hem. 

 

Källkodens exakta syntax beror på vilket programmeringsspråk 

som används. Att mata in källkod är som att skriva in vilken 

text som helst och kan göras i ett vanligt textredigeringspro-

gram (t ex Notepad) även om en källkodseditor (t ex SourceE-

dit) är att föredra. Det finns även utvecklingsmiljöer som är 

särskilt anpassade för ett visst eller flera programmerings-

språk (t ex VisualStudio för C/C++ och ZendStudio för PHP). 

Programmeringsspråk är utformade för att kunna läsas och skri-

vas av människor och bygger oftast (så gott som alltid) på 

engelska. Ju närmare mänskligt tal ett programmeringsspråk är, 

desto högre är det. Det befinner sig alltså på en hög abstrak-
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tionsnivå långt ifrån hårdvaran. En jämförelse från bilvärlden 

är att vi säger “sväng till höger”, inte “sätt framhjulens an-

fallsvinkel till 38 grader”. Exempel på högnivåspråk är BASIC, 

C och PHP. Ett språk som är nära datorns eget språk eller, för 

att uttrycka det i biltermer, verkar direkt på kuggstången, 

kallas ett lågnivåspråk, t ex Assembler. Det “språk” som da-

torn (eller rättare sagt operativsystemet) förstår rakt av 

kallas maskinkod och är helt obegripligt för människor. Å 

andra sidan är alla andra språk obegripliga för datorn. Käll-

koder skrivna i högnivåspråk måste alltså översättas till ma-

skinkod för att kunna utföras som fristående applikationer. 

Det kallas att kompilera och kräver en kompilator, en särskild 

applikation som kan antingen köpas (t ex VisualStudio för 

C/C++) eller laddas ner gratis (t ex GCC för ett flertal 

språk). Vid kompilationen skapas en exekverbar binärfil (.exe 

på Windows), d v s en fristående applikation som kan köras di-

rekt på det operativsystem som den är kompilerad för. Alla 

källkoder behöver dock inte kompileras. Vissa språk, t ex fle-

ra BASIC-dialekter kan utföras direkt från källkodsfilen med 

hjälp av en s k tolk. Det är självfallet inte det effektivaste 

sättet att utföra program och förutsätter att den tilltänkta 

målgruppen har en motsvarande tolk installerad för att kunna 

använda din applikation. Vanligen är tolken en del av en mil-

jö, d v s en virtuell plattform med ett eget programmerings-

språk. Det vanligaste exemplet på miljöer är webbläsarna. De 

klarar av att utföra kod skriven i HTML och Javascript. Du be-

höver alltså inte ens ladda ner något program utan kan börja 

programmera nu! Skapa en ny textfil (t ex i Anteckning-

ar/Notepad) och skriv följande text exakt som den står nedan: 

<input type="button" value="klicka här!" onC-

lick="alert('hej!');"> 

 

Byt namn på textfilen så att den får ändelsen .html och dub-

belklicka på ikonen. Nu öppnas din webbläsare och din applika-

tion visas där. 

Internet är en utmärkt kunskapskälla om du vill lära dig pro-

grammera. Det svämmar över av referenslitteratur och goda råd. 

Det är en stor fördel om du förstår engelska.  

Några tips: 

http://www.w3schools.com Webb-baserade språk  

http://msdn.microsoft.com/sv-se/default.aspx Visual Basic, C, 

C++ 
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9 Terminologi 

Term Beskrivning 

CAD (Computer Aided 

Design) 

Arkitektur och konstruktion m h a da-

torn. 

CRT (Cathode Ray 

Tube) 

Bildrör 

data information 

dator en maskin som behandlar data 

inenhet ett tillbehör för att mata in data, t 

ex ett tangentbord 

pekdon en inenhet som läser av x- och y-

koordinaten för en position 

 

 

 


