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Övning att skapa mappar i Windows 10 2017 

 
 Skapa en mapp på Ditt skrivbord genom att 

högerklicka. Välj enligt bilderna nedan. 

 

Skapa en mapp som heter ”Övning skapa mappar” 

När du öppnat den mappen så, skapar du de mapparna 

som du ser på bilden till vänster inne i mappen.  

 

När du är klar med detta så drar du mapp nr 1 till 

Adam mapp nr 2 till Bertil o.s.v. Genom att klicka på 

mappen som du vill flytta med vänster musknapp och 

hålla den nertryckt och dra mappen över den mapp 

som Du skall flytta de till. Det kan då se ut som bilden 

längst ner. ”Flytta till Adam” 

Tills alla mapparna med nr ligger i respektive mapp. 
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Några appar och knappar som är användbara i Windows 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

Om Du vill ha hjälp eller söka efter en fil. 

 

Klicka på denna symbol längst till vänster på 

skrivbordet eller tryck på Windows knappen på 

tangentbordet. 

 

Skriv direkt vad Du vill söka efter eller vad du 

vill ha hjälp med så visas det förslag på vad Du 

söker efter då kan det se ut som på bilden till 

vänster.  

Om Du har sökt efter bilder. 

 

 

 

 

 

 

Om Du vill ha hjälp i något program eller 

dialogruta. 

 

 

 

Klicka F1 knappen på tangentbordet så kommer 

det upp förslag enligt bilden till vänster. Om du 

nu arbetar i Word. 

 

Var helst du befinner dig så får Du hjälp om det 

du håller på med då du trycker på knappen F1 på 

tangentbordet. 
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