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Oprydning på harddisken. 

Oprydning på harddisken er vigtig, der danner sig snavs i form af fil rester, 

gendannelsespunkter oma., når vi er på nettet. Det er lidt ligesom nullermænd og støv, 

lommeuld uanset hvor meget man passer på, kommer det altid.  

Hvis der ikke, med mellemrum, ryddes op på harddisken med Scandisk. Bliver 

Computeren langsommere over tid og vil til sidst ikke kunne bruges. 

 

Diskoprydning på Windows 10 finder I ved at skrive Diskoprydning i punkt2.   

 

         

 

 

 

 

Appen Diskoprydning 

 

Diskoprydning på Windows 11 finder I ved at klikke på Start: 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

Når I har skrevet diskoprydning, 

vises Appen Diskoprydning, 

punkt 3. 

Klik på punkt 3. og Disk 

oprydningen vises på 

proceslinjen. Klik én gang på 

punkt 3 og se efterfølgende. 

 

I klikker på start i Windows 11. 

Øverst i det felt der vises, punkt 

5, er der et felt I kan skrive i. 

Når I har skrevet Diskoprydning  

vises Appen diskoprydning. Klik 

én gang på Appen, punkt 6 og 

der vises et nyt felt. 
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Når I har klikket på Diskoprydning vises nedenstående billede. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskoprydning sletter derefter overflødige filer.  

Når første gennemløb er afsluttet, opstartes Diskoprydning igen. Denne gang skal vi rydde 

op i systemfilerne, klik på punk 7 og der vises en ny dialogboks. Se nedenstående side 3, 

øverst. 

 

Når I har klikke på Disk-

oprydning vises billedet til 

venstre.  

Der skal være flueben i alle 

felter. 

Den grå streg til højre kan 

flyttes både op og ned, den er 

vist med en rød linje til højre. 

Hold venstre musetast nede.  

Når alle flueben er på plads 

så klik på ok, med venstre 

musetast.  

 

Der vises til højre et felt og vi 

bliver spurgt, om vi vil slette 

disse filer. Klik på slet filer. 
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Når det gennemløb er slut, klik så på punkt 11, og nedenstående dialogboks vises. 

Der skal sættes flueben i alle 

felter. 

Den grå streg til højre kan 

flyttes både op og ned, den er 

vist med en rød linje til højre. 

Hold venstre musetast nede. 

Punkt 9. 

Når der er flueben i alle felter 

klikkes på ok, punkt 10.  

  

Vi bliver spurgt om vi vil slette 

disse filer. Klik på slet filer. 

I fanebladet, ”flere ind-

stillinger” er der to felter 

med teksten ”Ryd op” 

I tilrådes på det kraftigste at 

blive fra det øverste felt 

mrk. ”Rør mig ikke”  

Klik på punkt 12, Ryd op og 

der vises et felt, hvor I skal 

bekræfte at I vil slette 

filerne. Klik på slet, og I 

skal gå tilbage til felt 13 og 

klikke på OK, så skal I igen 

bekræfte, at I vil slette 

disse filer. 

I kan ikke slette noget der 

ikke må eller skal slettes. 

Det er et Microsoft 

program, som er lavet for at 

rydde op på din Computer. 

Rør mig ikke 


