
Tips og tricks til en mere smidig 
computer 
Er din computer træt og langsom? Så kan det være at der er behov for at du gør noget ved det. Vi har 
derfor samlet nogle enkle tips og tricks til at hjælpe din computer med at blive mere smidig. 

Det er en god idé med jævne mellemrum at udføre de to første opgaver, da de har meget stor effekt på 
hvordan din computer anvender ressourcerne. 

Ryd op på din computers skrivebord 
Hvad er det?/hvad gør det ved computeren?: 
Skrivebordet på din computer er det første du ser når din computer er færdig med at starte op. Det er 
der hvor papirkurven ligger og ikoner som fører til mapper og billeder og genveje. 

Hvordan gør man?: 
Gå ned i start og vælg computer. Herinde kan du i venstre side af billedet vælge mappen ”skrivebord”. 
Inde i den mappe, kan du se alle de filer og mapper og genveje som ligger på dit skrivebord. Alternativt 
kan du også bare se på skrivebordet og slette de filer som du ved ikke skal bruges, eller du kan placere 
dem i andre mapper, enten ude på skrivebordet eller i dokumentmappen på computeren. 

Alle filer, billeder, genveje til programmer, pdf-filer og andet som ligger på skrivebordet skal du tjekke 
igennem og se om det alle sammen er nogen du bruger jævnligt eller om det er gamle sager som 
egentligt burde arkiveres inde i dokumentmappen. Alle gamle genveje til gamle ubrugte programmer 
kan slettes og billeder kan ligges ind under billedmappen. 

Man kan også med fordel tømme papirkurven. Det gøres ved at højreklikke på den og vælge 
”Tøm Papirkurv”. Herefter bliver alt som ligger i papirkurven slettet for altid. 

Slette Browserdata/cookies 
Hvad er det?/Hvad gør det ved computeren?: 
Når man besøger hjemmesider og portaler på nettet, så fylder man computeren op med diverse historik 
på hvor man har været og hvad man har lavet. Det tager plads og kan over tid få din computer til at 
blive langsommere.  Det vil vi jo helst undgå, og den bedste måde til at undgå det, er ved at slette ens 
browserhistorik og cookies. 

En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad 
der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. 



Hvordan gør man?: 
Jeg har samlet en liste med mulige browsere og hvordan man gør det på hver enkelt. Find din browser 
på listen og følg forklaringen: 

Windows (PC'er): Benytter du en PC'er der kører Microsoft Windows, skal du følge nedenstående 
steps: 

• Internet Explorer
o Klik på Funktioner.
o Klik på Internetindstillinger.
o under fanen Generelt vælger du Slet browserdata.
o Sæt flueben i Midlertidige internetfiler.
o Tryk på knappen Slet.
o Tryk på knappen OK.

• Internet Explorer 8 (en ældre udgave af den)
o Klik på Funktioner.
o Klik på Slet browserdata.
o Sæt flueben i Aktiver kun Midlertidige filer.
o Tryk på knappen OK.

• Safari
o Klik på Safari.
o Klik på Indstillinger.
o Vælg fanebladet Anonymitet.
o Under Cookies og andre data fra websider klik på knappen Fjern alle data fra

websteder. 
o Klik på knappen Fjern nu.

• Firefox
o Klik på Indstillinger.
o Vælg fanebladet Privatliv.
o Sæt flueben i Ryd historik.
o Under Indstillinger vælg Browserhistorik, Filhentningshistorik, Cookies og Cache.
o Tryk på knappen OK.

• Google Chrome
o Klik på ikonet med de 3 vandrette streger øverst til højre i browseren (eller tryk

Ctrl+Shift+Del og gå til pkt. 4) 
o Vælg Historik.
o Tryk på knappen Ryd alle browserdata.
o Ud for Ryd disse elementer fra vælger du Altid.
o Sæt flueben i Ryd browserhistorik, Tøm cache og Slet cookies og andre websites

og plugindata. 
o Tryk på knapper Ryd browserdata.

OS X (Mac): Benytter du en Mac der kører OS X, skal du følge nedenstående steps: 

• Safari
o Klik på Safari i menuen øverst oppe.
o Klik på Nulstil Safari...
o Sæt flueben i alle felterne:
o Tryk på knappen Nulstil.

• Firefox
o Klik på Historik i menuen øverst oppe.
o Klik på Ryd seneste historik...
o I boksen udfor Fjern vælger du hele min historik.
o Sæt flueben i alle felterne:



o Tryk på knappen Ryd nu.
• Chrome

o Klik på Chrome i menuen øverst oppe.
o Klik på Slet browserdata...
o I boksen udfor Ryd disse elementer fra vælger du altid, for at slette al historik.
o Sæt flueben i alle felterne:
o Tryk på Ryd browserdata.

Vælg et godt antivirus program 
Hvad er det?/Hvad gør det ved computeren?: 
Et godt antivirusprogram sørger for at man ikke får virus på sin computer. Det forhindrer uønskede 
personer og programmer i at få adgang til ens computer over nettet. Det er i øvrigt en sandhed med 
modifikationer. Hvis man selv klikker på noget på nettet eller åbner filer i ens mails, kan en virus stadig 
godt smugle sig ind, så det er vigtigt at man kun åbner filer eller programmer man stoler på. 

Hvordan gør man?: 
Der findes mange antivirus programmer, både gratis og abonnements programmer. Vi vil foreslå at man 
bruger den som er indbygget i de nyere udgaver af Windows. Den hedder ”Microsoft Windows 
Defender” eller ”Microsoft Security Essentials” i Windows vista/7 og er fornuftig og gør sit arbejde uden 
alt for megen opmærksomhed. 

Man kan som regel se hvilken antivirus man har på sin computer nede i højre hjørne af skærmen. Der 
kan man se de programmer som kører på computeren lige nu. Hvis man er i tvivl er man velkommen til 
at skrive til support@fobu.dk efter råd. 


