Med fokus på läs- och skrivsvårigheter hos vuxna.

Fyra knep för att underlätta läsning på dator.
(Win10, Office365 och Google Chrome)
1. Uppläsning av text i Office 365.
2. Städa upp i stökiga webbsidor.
3. Få webbsidor upplästa.
4. Få PDF-dokument upplästa.

1. Uppläsning av text i Office 365; Word och Outlook. Funktionen (Läs upp) finns i
verktygsfältet för snabbåtkomst. Se bild nedan. Ladda vid behov ner fler språk. Instruktioner
finns här. (Sökord: Språkinställningar i Office)
Tangentbordsgenvägarna för Läs upp gör uppläsningen smidigare.
-

Starta eller avsluta Läs upp: Ctrl + Alt + Blanksteg

-

Pausa eller spela upp Läs upp: Ctrl + Blanksteg

-

Läs föregående stycke: Ctrl + Vänsterpil

-

Läs nästa stycke: Ctrl + Högerpil

-

Öka läshastigheten: Alt + Högerpil

-

Minska läshastigheten: Alt + Vänsterpil

Word 365: I denna rullningslist bockar du för funktionen Läs Upp.

Utbildningsverktyget (i Verktygsfältet under Vy) ger fler sätt att anpassa dokumentet så att
det passar din inlärningsstil. Pröva t.ex. på justerad kolumnbredd, läslinjal och färgalternativ.
Uppläsningsfunktionen finns med även här.

2. Städa upp i stökiga webbsidor.
Överflödig information får du bort med funktionen läsvy.
•

I browsern Edge anges funktionen med bok-ikonen till höger i adressfältet. Du
behöver välja en artikel eller sida innan funktionen kan användas.
Edge:

•

Google Chrome:
Installera tillägget Mercury Reader. Tillägg laddas ner via Chrome Web Store.

3. Få webbsidor upplästa.
• I Microsoft Edge markerar du texten, högerklickar och väljer Läs Upp.
• För Google Chrome laddar du ett tillägg som passar dig. Pröva t.ex. på Read aloud.
4. Få PDF-dokument upplästa.
Uppläsning av PDF sker smidigt i Windows 10. Klicka var som helst på det öppnade PDFdokumentet, så framträder en verktygsrad med uppläsningsfunktion.
Ytterligare tips och individuell handledning.
Inom projektet Smarta verktyg kan vi under 2019-2020 erbjuda handledning i bruket av
kompensatoriska läs- och skrivverktyg. Utan remiss och diagnos! Kostnadsfritt! Ta kontakt!
sonja.haga-erickson[at]datero.fi.
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