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1  Så fungerar datorn

OLIKA TYPER AV  DATORER
Det fi nns olika typer av datorer, anpassade eft er var och hur de används. 
Bärbara datorer är vanligast tack vare att de är lätta att ta med sig. Datorn 
är uppbyggd av två ”plattor” som fälls ihop, den ena innehåller  processorn, 
hårddisk, tangentbord med mera och den andra består av skärmen. Vid 
behov kan du enkelt ansluta en extern skärm, tangentbord, mus med mera 
till en bärbar dator för att underlätta arbetet vid den.

Stationära datorer (skrivbordsdatorer) är oft ast billigare än bärbara datorer 
med samma prestanda. Den stående towermodellen är vanligast, men 
det fi nns även små datorer som ligger ner (till exempel SFF – Small Form 
Factor och USDT – Ultra Slim Desktop). 

Till vänster visas en bärbar dator från Asus 
och till höger en stationär dator från Dell.

De kompakta modellerna används oft a som en hemmabiodator (HTPC, 
Home Th eatre PC) som främst används för att spela musik och titta på fi lm 
eller tv. Dessa datorer är tystare och har ett utseende som lättare smälter in 
bland övrig utrustning i exempelvis vardagsrummet.

En  surfplatta är en bärbar pekdator som du 
styr med hjälp av fi ngrarna. Den är mindre 
än en bärbar dator och större än en mobil
telefon.  Surfplattan har många olika namn, 
till exempel pekplatta, läsplatta eller padda 
(från Apples iPad). För att skriva text 
 använder du ett virtuellt tangentbord direkt 
på skärmen. Många plattor har inbyggd 
internetuppkoppling och fungerar då på 
samma sätt som en smarttelefon.  

En handdator är ännu mindre och får plats i handen eller i fi ckan. De 
fi nns idag integrerade i  mobiltelefonen, i en så kallad  smarttelefon (smart
phone). I en smartphone kan du bland annat lagra information, skicka 
meddel anden, ta foton, ha koll på inbokade möten, spela spel och surfa.

Olika typer av datorer 7

Så fungerar datorn 8

Ettor och nollor 9

Datakommunikation 10

Datorerna förr 11

Övningsuppgifter 12
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1  Så fungerar datorn

SÅ FUNGERAR DATORN
Innan vi går in på datorns delar ska du först få en översiktlig genomgång av 
hur de samarbetar. De olika begreppen förklaras längre fram i boken.

1 Användaren startar ett program genom att klicka med musen på en 
symbol på bildskärmen, eller genom att välja ett kommando på en 
meny.

2 Signalen från musen behandlas av processorn och går vidare till 
operativ systemet, som tar hand om din begäran. Operativsystemet ber 
processorn hämta programmet från hårddisken. Programmet läses in 
i internminnet.

3 Processorn startar programmet och placerar vissa delar i ett cache
minne. Kontrollen överlämnas till användaren igen.

4 Användaren ger ett kommando, till exempel att öppna en tidigare 
sparad fil. Programmet ber operativsystemet att öppna filen. Filen 
hämtas från skiv minnet (hårddisk eller annat minne) och placeras 
i internminnet.

5 Programmet presenterar början på filen för användaren, till exempel 
genom att be operativsystemet visa första sidan av ett dokument på 
skärmen.

6 Operativsystemet skickar första skärmsidan till grafikkortet, som 
 formaterar den och skickar den till bildskärmen, där den visas för 
användaren.

7 Användaren ändrar i dokumentet med hjälp av mus och tangentbord. 
Ändring arna behandlas av processorn, programmet och operativ
systemet, vilket resulterar i att dokumentet i internminnet ändras.

8 Användaren är klar med bearbetningen och ber programmet spara 
ändringar na. Programmet ber operativsystemet spara filen i ändrat 
skick. Filen kopieras från internminnet till hårddisken, där den sparas 
till nästa gång den behövs.

9 Användaren avslutar programmet. Operativsystemet tar bort program
met och eventuella dokument ur internminnet, så att utrymmet kan 
användas av andra program.
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1  Så fungerar datorn

ETTOR OCH NOLLOR
Datorer arbetar genom att använda två olika signaler som kallas för  ettor 
och nollor. Ettorna och nollorna representerar två värden och fungerar 
ungefär som en strömbrytare som antingen är på eller av. Varje etta och 
nolla är en bit, ordet bit används när man i datorsammanhang talar om 
dataöver föring och datalagring. 

För att kunna använda signalerna och skriva exempelvis bok
stäver, måste de översättas. För att göra denna översättning 
används tecken koder. 

Om du sätter samman åtta  stycken nollor och ettor i en rad 
har du fått en  byte. Med åtta bitar på en rad blir det 256 olika 
 kom binationer (28). 

Bit förkortas med ett litet b och byte förkortas med stort B. 
Det är lätt att förväxla orden, därför bör du alltid skriva ut 
dem i stället för att förkorta dem.

1 bit  = 0 eller 1
1 byte  = 8 bitar  = ett  tecken 
1 024 tecken  = 1 kilobyte (kB)  = cirka ett tusen tecken (1 024 tecken)
1 024 kilobyte  = 1 megabyte (MB)  = cirka en miljon tecken (1 048 576 tecken)
1 024 megabyte  = 1 gigabyte (GB)  = cirka en miljard tecken (1 073 741 824 tecken)
1 024 gigabyte  = 1 terabyte (TB)  = cirka en biljon tecken (1 099 511 627 776 tecken)

En megabyte motsvarar ungefär 500 A4-sidor text.

Bilden nedan visar hur data (så kallade ettor och nollor) rör sig mellan 
de olika komponenterna i datorn, från det att du skriver tecknen Hej! på 
tangent bordet tills du ser dem på bildskärmen. Tangentbordet arbetar 
med hjälp av kontakter som sluts varje gång en tangent trycks ner. Däreft er 
skickar elektroniken i tangentbordet över signalerna till moderkortet där 
processorn och internminnet vidarebefordrar informationen till skärmen.

Ordet  bit kommer från det 
engelska uttrycket binary 
digit som betyder binär 
(tvåfaldig) siffra.
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1  Så fungerar datorn

Teckenkoder 
Teckenkoder är listor med kombinerade nollor och ettor som var och en 
representerar ett tecken, en siff ra eller en bokstav. Raden 01000001 repre
senterar till exempel bokstaven A. Oft a används 8 bitar för att representera 
en bokstav eller ett tecken. 8bitars kodsystem har 256 tecken i sin tabell, 
så kallad  ASCIIkod.

 Unicode är en standard för teckenkodning som använder mer än 8 bitar 
och som stöder alla språk. Unicode ger plats för alla tecken i världens olika 
skrift system, idag fi nns mer än 100 000  defi nierade tecken. 

 DATAKOMMUNIKATION
Datakommunikation (eller datorkommunikation) kan ske 
över hela världen via internet. Det kan till exempel vara så 
att du betalar med ett betalkort i mat aff ären eller tar ut 
pengar i en bankomat. 

Datasignaler består av elektromagnetiska vågor av två olika 
värden. Signalerna kan vara i form av elektriska impulser, 
ljud, ljus eller mikro vågor, det är dessa som överförs vid 
datakommunikation. 

Men datakommunikation handlar inte enbart om själva 
överföringen av bitar från dator till dator genom kablar och 
annat, det handlar också om hur man kan få olika typer av 
system och överföringsmedier att samarbeta så smidigt som 
möjligt.

Regler och protokoll
Man kan jämföra datakommunikation med kommunikationen mellan 
människor. Du kanske inte har tänkt på att ett helt vanligt samtal mellan 
två personer innebär en mängd olika överenskommelser. Det behövs 
regler, som till exempel att försöka tala en i taget, det behövs ett språk som 
båda kan förstå och man måste vara någorlunda överens om vad man talar 
om. Samma regler (och fl er därtill) gäller för datakommunikation. I dator
sammanhang kallar man regelsystemen för protokoll. 

Läs mer om Unicode på 
webbplatsen:
www.unicode.org



13

2  Datorns delar
Datorn består av fl era olika  delar, den så kallade hårdvaran (eller maskin
varan). Vissa delar används för att mata in information till datorn och 
andra delar används för att behandla information eller för att presentera 
den behandlade informationen.

HÅRDVARA
 Hårdvara är själva datorn och dess delar, det vill säga det som du fysiskt 
kan ta på. Hårdvaran fi nns i många olika former, allt från en synlig skärm 
till mikro skopiska komponenter inuti datorn. 

De vanligaste delarna i ett persondatorsystem är systemenhet, bildskärm, 
mus och tangentbord. En viss typ av hårdvara kallas för  kringutrustning, 
och då menas sådana tillbehör som datorn inte är beroende av för att 
 fungera. Det kan exempelvis vara skrivare, cd/dvdbrännare och högtalare. 
Vad för typ av hårdvara just du behöver, beror mycket på hur du använder 
datorn. 

I datorn ( systemenheten) hittar du fl era 
komponenter som måste fi nnas för att 
datorn ska fungera, bland annat moder kort, 
processor och internminne.  Centralenheten 
(CPU, Central  Processing Unit) är den enhet 
i datorn som utgörs av processorn och 
arbetsminnet (primärminnet). Man kan 
säga att processorn utgör datorns hjärta och 
hjärna.

Vad för typ av hårdvara just du behöver, 
beror mycket på hur du använder datorn. 
Eft ersom utbudet hela tiden ökar, ökar även 
behovet av mer hårdvara samt av bättre och snabbare komponenter.

In- och utdataenheter
De enheter som ansluts till datorn och som används för att ge information 
från användaren till datorn kallas för  indataenheter, eller bara inenheter. 
Det kan till exempel vara tangentbordet, musen eller en skanner (bild
läsare).

De enheter som presenterar resultatet av ditt och datorns arbete kallas 
logiskt nog för  utdataenheter, eller bara utenheter. Det kan till exempel 
vara bildskärmen, en skrivare eller högtalare.

Hårdvara 13

Systemenheten 14

Minnen 17

Indataenheter 20

Utdataenheter 24

Köpa ny hårdvara 26

Övningsuppgifter 27
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2  Datorns delar

SYSTEMENHETEN
Det som du har framför dig när du arbetar med en persondator är det 
man kallar persondatorsystemet. Systemenheten är det som man vanligen 
kallar för ”datorn”. Den innehåller det mesta av den elektronik som behövs 
för att bearbeta data. 

I systemenheten finns till exempel moderkortet med processorn, RAM 
(Random Access Memory) som är datorns arbetsminne, BIOS (Basic 
Input Output System) eller UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, 
 efterträdaren till BIOS som körs i en del nyare datorer) som är ett program 
som används för att starta datorn och operativsystemet, kretskort, portar, 
hårddisk, grafikkort, ljudkort och kablar.

Systemenheten för en stationär persondator är antingen liggande (desktop) 
eller stående (tower). Med kunskaper och fingerfärdighet går det att köpa 
en datorlåda och sätta ihop en egen systemenhet. För att bygga en egen 
dator från grunden bör du dock ha god vana vid att hantera datorkompo
nenter.

Det är lätt att blanda ihop ordet systemenhet med ordet centralenhet.

• Systemenheten är själva datorlådan. 

•  Centralenheten är den enhet i datorn som utgörs av processorn och arbets-
minnet.

I systemenheten finns oftast följande delar:

• Moderkortet dit systemenhetens delar är sammankopplade.

• Processorn som är datorns hjärna och ”chef ”.

• Minne som hjälper processorn att arbeta.

• Hårddisk där du kan spara information.

• Ljudkort som är till för att ge datorn möjlighet att spela upp ljud. 

• Grafikkort (bildkort) som är till för att låta bildskärmen visa bilder.

• Nätverkskort som du kan använda för att ansluta dig till internet eller 
lokala nätverk. 

• Anslutningar som exempelvis USB och Firewire eller Bluetooth som 
används för trådlös överföring.

• Cd/dvd/blurayspelare.

• Datakablar.

• Nätaggregat med kylfläkt (som omvandlar väggkontaktens 220 volt 
växelström till likström och förser datorn med ström).

Du kan läsa mer om 
datorns olika delar längre 
fram i boken.
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2  Datorns delar

Centralenheten 
Informationen som matats in via en indataenhet, måste först behandlas 
i datorn, i  centralenheten ( CPU, Central Processing Unit), innan den kan 
presenteras på en utdataenhet. I systemenheten fi nns ett antal olika kom
ponenter som alla samverkar för att beräkningarna ska kunna utföras, här 
fi nns bland annat moder kortet, processorn och internminnet.

Externminne
Hårddisk, cd/dvd

Indataenhet
Tangentbord, mus

Centralenhet 
Processor

Utdataenhet
Bildskärm, skrivare

Moderkort
I systemenheten fi nns ett stort  kretskort,  moderkortet, där de elektroniska 
kretsar som utgör datorn är monterade. En del kretsar är fast monterade, 
och vissa sitter i socklar, vilket gör att dessa komponenter kan bytas ut 
(mot nya och bättre).

På moderkortet fi nns även ett antal kontakter där du kan ansluta olika 
instickskort, för att anpassa datorn eft er dina behov.



Den här boken ger dig på ett överskådligt sätt kunskaper om hur olika 
system och komponenter fungerar inom dator- och kommunikations-
områdena. Du får bland annat lära dig om vad som finns inuti datorn, 
hur du installerar och konfigurerar datorer och program, skrivare och 
andra enheter. Begrepp som filer, filformat, komprimering och krypte-
ring förklaras och vi tittar även på rutiner för säkerhetskopiering och 
virusskydd. Boken är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer för kurserna 
Datorteknik 1a (DAODAT01a) och Datorteknik 1b (DAODAT01b) i ämnet 
Dator- och kommunikationsteknik.
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steg får lära dig viktiga funktioner i programmen. Teoridelar varvas 
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