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Förord
Med it kan många vardagliga rutiner förenklas. För att göra it tillgängligt 

för alla, måste ibland anpassningar göras för att möta den enskilde indi-

videns behov. För många människor kan en dator med rätt inställningar 

vara av avgörande betydelse för den upplevda livskvalitén. Individuella 

anpassningar av datorns inställningar kan ses som en möjliggörare vid 

användning av it. I skolarbetet har möjligheten till individuella inställ-

ningar i datormiljön stor betydelse för att åstadkomma likvärdighet och 

delaktighet. En tillgänglig it-miljö kan vara avgörande för om en elev har 

möjlighet att uppnå skolans kunskapskrav. 

I denna skrift beskriver vi ett urval inställningar och verktyg inbyggda 

i operativsystemet, Mac OS X. Innehållet i skriften har vi skapats uti-

från ett behov av att samla och tydliggöra några funktioner som gör en 

Mac-dator mer användbar för alla elever. Dessa tips ska förhoppningsvis 

göra det enklare för dig att utnyttja de möjligheter till individuella an-

passningar som Mac OS X erbjuder i en Mac-dator.
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Kort om  
Mac OS X 
Startmenyn i en Mac kallas för Dock. 

Ikonerna förstoras då muspekaren dras 

över menyraden. Klicka på en ikon för 

att starta ett program. 

I Dock finns ”Launchpad”. 

Där visas alla programappar som  

installerats på datorn.

Applikationer, vissa program-varor 

och uppgraderingar av operativsys-

temet (OS) kan du hantera via ”App 

store” som finns i Dock. Det som i 

Windowsmiljö kallas för ”dialogruta”, 

benämns ”panel” i en Mac dator.

I en Mac finns hjälp kopplad till olika 

funktioner. Klicka på ikonen 

för att aktivera hjälpfunktionen  

”Spotlight”.

Status- och systeminformation och 

vissa inställningar ser du i skrivbordets 

övre högra hörn.
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Hjälpmedel  
i Mac OS X 
Så här aktiverar du panelen för  

Hjälpmedel.

Välj ikonen för ”Systeminställningar” 

i Dock (ikonmenyraden för start av 

program).

Välj ”Hjälpmedel” för att öppna  

panelen.

Förstora  
pekaren i Mac 
OS X 
Aktivera ”Bildskärm”. 

Använd dragreglaget ”Markörstorlek” 

för att ändra muspekarens storlek.

OBS! Andra markörer påverkas också 

av denna inställning.
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Mustangenter 
i Mac OS X 
Du kan låta tangenter på ett numeriskt 

tangentbord ta över musmarkörför-

flyttningen genom att aktivera ”Mus 

och styrplatta”.

Funktion: Du flyttar muspekaren ge-

nom att använda tangentbordets pil-

tangenter.

Välj ”Aktivera Mustangenter”

Du kan aktivera och avaktivera 

”Mus-tangenter” med fem tryckningar 

på Alt-tangenten.
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Tangent- 
repetition i  
Mac OS X 
Aktivera ”Tangentbord”.

Aktivera ”Tröga tangenter” för att 

undvika ofrivilliga tangent-tryckningar.

Tiden, för hur lång tid en tangent mås-

te hållas nedtryckt innan tecken gene-

reras kan ställas in med dragreglaget 

”Tangent-fördröjning”.

Flertangentlås  
i Mac OS X 
Aktivera ”Tangentbord”.

Aktivera ”Flertangentlås” för möjlig-

heten att göra flertangentstryckningar. 

Funktionen tolkar en sekvens av ned-

tryckta tangenter som en tangent- 

kombination.

Du kan aktivera och avaktivera ”Fler-

tangentlås” med fem tryckningar på 

Skift-tangenten.
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Blinkande 
skärm vid  
meddelande i 
Mac OS X 
Aktivera ”Ljud”. 

Markera ”Skärmen blinkar när ett var-

ningsljud spelas upp”.

Inställningar av ljudegenskaperna gör 

du via knappen ”Öppna Ljudinställ-

ningar”.

Större text  
i Mac OS X 
Aktivera ”Zooma”.

Aktivera någon av Zoom-funktionerna, 

”Zooma med hjälp av kortkomman-

don”, ”Zooma med hjälp av rullnings-

gesten och specialtangenter”.

Du kan kantutjämna bilder och följa 

tangentbordsfokus.

Knappen ”Fler alternativ…” ger dig 

möjlighet att göra en inställning av 

zoomomfånget.
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Anpassad  
färginställning  
i Mac OS X 
Aktivera ”Bildskärm”.

Välj mellan ”Invertera färger”,  

”Använd gråskala”, Differentiera utan 

färg”, ”Öka kontrast” och ”Minska 

genomskinlighet”.

Du kan välja samtliga inställningar på 

varandra.

Du kan påverka skärmens kontrast 

med dragreglaget ”Bildskärms- 

kontrast”.

Tal- och  
punktstöd  
”VoiceOver”  
i Mac OS X 
Aktivera ”VoiceOver”.

Kortkommandot Fn + � + F5 öppnar 

VoiceOver-verktyget för fler  

inställningar.
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I panelen ”VoiceOver-verktyg” kan du 

individuellt anpassa och aktivera speci-

fika funktioner.

I verktyget ”Tal” väljer du talsyntes-

röst. Du kan också ställa in hastigheten 

på talet.

Fler röster finns under ”Röst” med 

valet Anpassa…

I verktyget ”Navigering” gör du bland 

annat inställningar för hur  

VoiceOver-funktionen ska samverka 

med datorns muspekare och tangent-

bordets förflyttningstangenter.
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I verktyget ”Bildeffekter” under fliken 

”Punktskriftpanel” bestämmer du stor-

leken på VoiceOver-fönstret för infor-

mationen som skickas till aktiverad 

punktskärm. 

OBS! Informationen visas även utan 

punktskärm inkopplad.

I panelen ”Styrningar” kan du göra 

inställningar för att styra datorfunk-

tioner via gester på styrplattan eller via 

tangentbordet.

Fliken ”Tangentbord” visar och ger dig 

tillgång till inställningar för tangent-

bordsstyrning av VoiceOver-funktio-

nen. Du kan skapa specifika kortkom-

mandon för funktioner som du ofta 

använder.

I panelen ”Punktskrift” bestämmer du 

hur punktskriften ska presenteras på 

punktskärmen. 
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Talsyntesstöd  
i Mac OS X 
I Systeminställningar – ”Hjälpmedel” 

väljer du ”Tal”. 

Under fliken ”Talsyntes” gör du inställ-

ningar för allmänt talstöd i datorn.  

I panelen ”Systemröst” väljer du  

talsyntes. 

Fler röster finns under ”Systemröst” 

och valet ”Anpassa”. 

Ett urval av svenska röster finns för att 

bättre passa enskilda behov. 

Alternativ + Esc läser upp markerad 

text när du trycker ned tangenterna. 

Du kan välja att lägga funktionen på 

andra tangenter med knappen ”Byt 

Tangent” . 
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Diktering i  
Mac OS X 
Panelen för inställningar av diktering 

finns under ”Tangentbord” i  

”Systeminställningar”. Välj fliken 

”Diktering”. 

Under fliken ”Diktering” gör du in-

ställningar för funktionen. Grundin-

ställning är att du trycker två gånger 

på Fn- tangenten för att aktivera dikte-

ringen i alla program där tangentbor-

det används. Ytterligare två tryck på 

Fn-tangenten stänger av dikteringen. 

Du kan också välja annan tangent i 

dialogrutan ”Kortkommando”.

När ”Diktering” är aktiv visas en 

mikrofonikon på bildskärmen. Du kan 

även kontrollera dikeringsfunktionen 

med musen från denna ikon.

Andra språk för diktering kan du välja 

under ”Språk” – ”Lägg till språk”.
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I en Mac finns också möjligheten att 

diktera kommandon till datorn. Till 

exempel ”Öppna Pages” och ordbe-

handlaren startar om den finns tillgäng-

lig. Inställningar i funktionen gör du i 

”Systeminställningar” ”Hjälpmedel” 

och där väljer du Diktering. 

Klicka på ”Dikteringskommando” 

för att välja vilka kommandon du vill 

aktivera.

Spotlight –  
en sökfunktion 
Det snabbaste sättet att söka i din Mac 

är att använda ”Spotlight”. För att 

komma åt funktionen klickar du på 

Spotlight-symbolen överst till höger på 

skärmen.  

Kortkommando � + mellanslag.

När du skrivit in en sökning i textfältet 

söker ”Spotlight” igenom hela datorn 

och visar sökresultaten ordnade efter 

kategori.
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Sökningen kan du begränsa efter eget 

önskemål via ”Systeminställningar” 

och ikonen ”Spotlight”

Avaktivera de kategorierna som du inte 

vill ha med i sökningen.

Kort- 
kommandon  
i Mac OS X 
Kortkommandon utför åtgärder på en 

dator, oftast genom att du trycker ned 

flera tangenter på tangentbordet sam-

tidigt. I datorn finns ett antal förpro-

grammerade, globala kortkommandon. 

Dessa kan du avaktivera eller ändra om 

du behöver göra en individuell inställ-

ning. 
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Ett kortkommando är en tangentkom-

bination där du använder en eller flera 

specialtangenter och en eller flera teck-

entangenter tillsammans. Ofta är ett 

kortkommando en flertangentstryck-

ning. Exempel: Markera en text eller 

bild. Håll ned kommandotangenten 

”cmd” (tangenten med en �-symbol) 

och tryck tangenten "c", då kopieras 

det du har markerat till urklipp. Det-

ta kommando kan skrivas � + c eller 

Cmd + c och är ett kortkommando.

Fler exempel på kortkommando:

Åtgärd
Kopiera till urklipp 

Göra en bild av skärmen 

Kortkommando
� + c

� + skift + 3

Specialtangenter används i många 

kortkommandon. Följande tangenter är 

specialtangenter: Kommando (cmd, �), 

Kontroll (ctrl), Alternativ (alt), Skift, 

Skiftlås och Funktionstangent (fn) (om 

tangentbordet har en fn-tangent).

Symboler på specialtangenter på en 

Mac-dator:

� Kommandotangenten, cmd

På vissa Apple-tangentbord har 

även denna tangent en Apple- 

logotyp � 

Denna symbol finns ibland på 

datorer för kontrolltangent, ctrl
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Alternativtangent, alt

Skifttangent

Skifttangent

fn Funktionstangent, fn 

Ändra globala 
kortkommandon
Öppna ”Systeminställningar” och välj 

”Tangentbord”. Välj ”Kortkomman-

don”.

Aktivera den åtgärd du vill ändra i  

beskrivningslistan (Här ”Hjälpmedel”).

Välj tecknen i kortkommando- 

kolumnen.

Dubbelklicka på kortkommando-

sekvensens eller tryck tab-tangenten två 

gånger. Tryck den nya tangentkombi-

nationen för kortkommandot.

OBS! Varje enskild tangent (till exem-

pel en bokstav) kan bara användas en 

gång i ett kortkommando. Du måste 

avsluta och starta om målprogrammet 

innan det nya kortkommandot börjar 

gälla.
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Avmarkera kryssrutan bredvid beskriv-

ningen av kortkommandot i listan för 

att helt stänga av funktionen.

Du återgår till de ursprungliga tang-

entkombinationerna genom att välja 

”Återställ till förval”.

Ändra  
specialtangenter
Du kan ändra följande specialtang-

enters funktion i Mac OS X: Skiftlås, 

Kontroll (ctrl), Alternativ (alt) och 

Kommando (�, cmd). Det är använd-

bart om du är van vid en annan tang-

entbordslayout.

Ändra en specialtangent:

Öppna ”Systeminställningar” och  

välj ”Tangentbord”.

Välj ”Specialtangenter”.

Välj i popupmenyn hur du vill ändra 

specialtangentens funktion.

Tryck OK.

Du återgår till ursprungliga inställ-

ningar genom att välja ”Återställ till 

förval”.
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Tips! Kortkommandon finns ofta an-

givna i programmens menyer.

Läs mer om vanliga kortkommandon i 

Mac OS X på Apples webbplats. 

Exempel på kortkommandon:

Sökverktyget Spotlight

Använd dessa kortkommandon när du 

vill söka efter objekt med Spotlight. Du 

kan ändra dem i Spotlight- 

inställningarna.

Åtgärd
Öppna Spotlight-menyn för sökning

Öppna ett sökfönster 

Kortkommando
Cmd + mellanslag

Cmd + Alt + mellanslag

Kortkommandon när du vill välja i 

söklistan:

Åtgärd
Öppna det översta resultatet  

i en sökning 

Kortkommando
Retur

Hoppa till första objektet  

i nästa kategori

Cmd + Pil ner

Hoppa till första objektet  

i föregående kategori

Cmd + Pil upp

Hoppa till det första Cmd + Pil upp respektive

respektive sista objektet i listan

OBS! Sistnämnda kommando fungerar  
endast om du slagit av Spaces i funktionen  

Exposé och Spaces.

Cmd + Pil ned

https://support.apple.com/sv-se/HT201236
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Multi 
touch-gester
Mac OS X kan interagera med Mac-da-

torn genom gester på styrplattan. Att 

knacka, rulla, nypa och svepa är alla så 

kallade Multi touch-gester som du kan 

använda för att kontrollera och utföra 

händelser på datorns skärm.

Multi touch-gester kan du utföra på 

en bärbar Mac-dators styrplatta, på 

en Magic Trackpad eller på en Magic 

Mouse.

Tips! Panelen ”Styrplatta” i ”Syste-

minställningar” visar filmklipp för alla 

gester. 

Scriptredigeraren 
– ett program- 
meringsverktyg
Scriptredigeraren är en programme-

ringsfunktion som är inbyggd i Mac 

OS X. Med Scriptredigeraren kan du 

skapa kortkommandon, automatisera 

upprepade uppgifter och anpassa pro-

gramfunktioner. Du kan starta Scriptre-

digeraren från ”Launchpad”. Figur: Kontrollfönster för byggande av  
AppleScript

https://support.apple.com/sv-se/HT201806
https://support.apple.com/sv-se/HT201806
https://support.apple.com/sv-se/HT201806
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En script-funktion består av komman-

don som utför händelser och åtgärder i 

en Mac-dator. 

Exempel på åtgärder: Öppna, stänga 

eller hämta namnet på ett objekt. 

Exempel på objekt: Ett program, ett 

fönster eller en inställning.

En skriptfunktion kan kontrollera ett 

eller flera program. För att du ska kun-

na styra ett program med skript måste 

det vara anpassat för detta. Anpassning 

finns inte till alla program som följer 

med Mac OS X.

Automator – en 
makrofunktion 
Automator är en personlig assistent 

som automatiserar repetitiva uppgif-

ter. Du kan bygga ihop enskilda steg 

och åtgärder till en fullständig uppgift 

genom att dra åtgärder i ett Automa-

torarbetsflöde. 

Du kan starta Automator från 

”Launchpad”.

Figur: Automators ikon
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Figur: Fönster för hantering av Automators 
arbetsflöde

Launchpad 
Med Launchpad har du direktåtkomst 

till alla ”appar” i datorn. Utseende-

mässigt och funktionsmässigt fungerar 

Launchpad precis på samma sätt som 

systemet med ”appar” i Apples andra 

enheter: Ipad, Ipod och Iphone. Funk-

tionen ska göra det enklare att hitta 

och organisera program.
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När du klickar på Launchpad-symbo-

len i Dock        så ersätts det öppna 

fönstret med en helskärmsvy över alla 

”appar” som finns på datorn. Varje 

”app” representeras av en symbol och 

Launchpad skapar så många sidor med 

appsymboler som behövs. Svep på styr-

plattan med två fingrar för att bläddra 

mellan sidorna och öppna en ”app” 

genom att klicka på appsymbolen.

Ordna ”apparna” i Launchpad genom 

att dra symbolerna till olika platser 

eller genom att ordna dem i mappar. 

En mapp skapas genom att dra en app-

likationsymbol och släppa den ovanpå 

en annan. Launchpad föreslår ett namn 

för mappen baserat på vilken kategori 

”apparna” tillhör. Du kan också namn-

ge mapparna med valfri text.

I standardläge visar Launchpad alla 

program som du har installerade på 

datorn.

Figur: Launchpad visar ”appar” i en  
helskärmsvy
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Mission Control 
– Kommando-
centralen 
Mission Control eller Kommandocen-

tralen på en Mac ger en överblick av 

alla öppna fönster och miniatyrer av 

helskärmsprogram på en gemensam 

bildskärmsvy. Med gester på styr-

plattan kan du förändra utseendet 

på bildskärmen. Svep uppåt med tre 

fingrar eller klicka på Mission Con-

trol-symbolen i Dock        för att akti-

vera Mission Control. Svep neråt med 

tre fingrar eller klicka på en miniatyr 

för att stänga Mission Control.

Mission Control visar miniatyrbilder 

av datorns alla skrivbord, Dashboards, 

Spaces och helskärmsappar. Den ne-

dre delen av skärmen visar alla öppna 

fönster i aktivt skrivbord grupperade 

efter applikation. Genom att svepa till 

höger eller vänster med fyra fingrar på 

styrplattan eller genom att klicka på en 

miniatyrbild öppnar du vald applika-

tion.
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Behöver du mer plats för fönster och 

dokument kan du skapa ett nytt skriv-

bord i Mission Control. Du kan lägga 

till eller ta bort skrivbord efter behov. 

Ett nytt skrivbord skapar du genom att 

dra en ”app” till raden längst upp på 

bildskärmen eller genom att föra mu-

sen till höger, högt upp i bildskärmens 

kant och klicka på plustecknet som 

blir synligt. Du kan flytta ett applika-

tionsfönster genom att dra fönstret till 

miniatyrbilden av valfritt skrivbord.
Figur: Inställningar för Mission 
Control finns i Systeminställningar
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