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Introduktion 
I Windows 10 finns flera sätt att göra inställningar för att göra personliga 

anpassningar av dators funktioner. Flera av funktionerna vi beskriver kan 

du starta på olika sätt beroende på datorns eller surfplattans utrustning. I 

denna beskrivning använder vi i första hand tangentbordet för att komma 

åt olika inställningar. Skriften är tänkt att utgöra ett stöd vid personliga 

inställningar som utgår från Hjälpmedelscenter. Funktionerna i Hjälpme-

delscenter för Windows 10 fungerar likadant i Windows 7 och 8. 

De flesta bilder i denna skrift är kopierade från Windows.
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Liten ordlista 

Hjälpmedelscenter

I Windows kan du göra personliga 

inställningar från funktioner i hjälp- 

medelscentret.

Kontrollpanelen

Avancerade inställningar når du genom 

kontrollpanelen. Kontrollpanelen har 

i Windows 10 samma funktion som i 

tidigare versioner av Windows.

Startskärm  
Surfplatteläge

Den bild du möter när du loggat in och 

valt surfplatteläge i Windows 10.
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Startskärm  
Skrivbordet

På skrivbordet finns en ikon nere till 

vänster, Startknappen, varifrån du kan 

öppna alla program och datorinställ-

ningar. 

Dialogruta

I dialogrutor gör du olika inställningar 

av egenskaper eller funktioner. Denna 

skrift hanterar flera dialogrutor, till 

exempel Egenskaper för Mus.

Ikon

En ikon är en grafisk bild av en app 

eller programvara. Från ikonen kan du 

starta appen eller programvaran ge-

nom, musklick, fingertryck eller

med hjälp av returtangenten (det sist-

nämnda kräver att du markerat  

ikonen).
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App (applikation)

En app är ett program som du kan 

använda i datorn. I Windows 10 star-

tar du appen från startskärmen eller 

startknappen. E-post och Musik är två 

exempel på programappar. Apparna 

ser du som ikoner på Windows Start-

skärm. App är en förkortning av appli-

kation.

Win-tangenten 
 

Windowstangenten finns på ett 

tangentbord avsett för PC-datorer. 

Win-tangenten har olika funktioner, 

om du trycker enbart på den eller på 

den och en annan tangent samtidigt. 

Tangenten finns näst längst till vänster i 

den nedre tangentraden.

Esc-tangenten
 

Esc-tangenten finns längst upp till vän-

ster på ett tangentbord av standardtyp 

för PC. Tangenten kallas ofta för ”ång-

ratangenten”. Du kan använda den för 

att återvända till föregående läge.



www.spsm.se

9

Några  
funktioner i 
Windows 10 

Skrivbord
 

Windows 10 har ett aktivitetsfält längst 

nere på skärmen. Till vänster finns en 

startknapp som ger tillträde till alla 

installerade program/applikationer.

Skrivbordet kan innehålla genvägar till 

olika program och mappar. Aktivera 

dessa genom att markera och dubbel-

klicka. Du kan även använda returk-

nappen för att aktivera program eller 

mapp. 

Surfplatteläge

Du aktiverar surfplattelägen genom att 

välja Åtgärdscenter från aktivitetsfältet. 
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Kontrollpanelen
 

Kontrollpanelen hanterar många olika 

funktioner i Windows. I Windows 10 

kan du välja att starta kontrollpanelen 

med tangentbordskommandot Win + 

X. I menylistan väljer du kontrollpane-

len. 

TIPS!

Du kan få fram alla funktioner i kon-

troll-panelen genom att välja ”Visa 

efter: Stora ikoner” eller ”Små ikoner” 

uppe till höger i kontroll-panelens dia-

logruta. 

Inställningar
 

Inställningsmenyn kan du nå via  

kommandot Win + I eller från start-

knappen. 

 

Under inställningsmenyn kan du bland 

annat påverka bildskärmsinställningar 

och skrivbordsbakgrund. Du kan även 

göra hjälpmedelsinställningar.
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Datorinställningar
 

Du kan aktivera fler inställningsmöjlig-

heter genom ovanstående Inställnings-

meny genom att välja ”Ändra datorin-

ställningar”.

Avancerade  
funktioner

Kommandot Win + X aktiverar en 

meny för att komma åt avancerade 

inställnings-funktioner i datorn.

Med Esc-tangenten stänger du menyn.

Hjälpmedelscenter
 

Hjälpmedelscenter innehåller flera 

funktioner för att göra datorn mer 

lättanvänd. I Hjälpmedelscenter kan  

du till exempel hantera tangentbords- 

inställningar och inställningar för hur 

musen ska fungera. Ett enkelt sätt att 

starta Hjälpmedelscenter är via tang-

entbordet med kommandot 

Win + U. Du kan också nå Hjälpme-

delscenter från kontrollpanelen.
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Inställningar i 
Hjälpmedels- 
center

Använd datorn utan 
bildskärm

1. Användare med begränsade möjlig-

heter att navigera med hjälp av mus 

och bildskärm kan använda skärmlä-

sare. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. 

2. Välj ”Använd datorn utan bild-

skärm”. Här gör du inställningar för 

skärmläsaren som du kan starta från 

”Vanliga verktyg” 

 

 

 

 

 

3. När du har aktiverat skärmläsaren 

kommer datorn att återge händelser 

på bildskärmen med hjälp av tal. 

4. Med funktionen ljudbeskrivning ak-

tiverar du talfunktionen i filmer om 

filmerna har talfunktion.
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Gör informationen 
lättare att se  

1. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

 

 

2. Välj ”Gör informationen på skärmen 

lättare att se”. 

I dialogrutan ”Gör informationen på 

skärmen lättare att se” finns flera in-

ställningar för att få ökad tydlighet av 

skärmens information.

Du kan ställa in högkontrast så att du 

kan aktivera det genom ett kortkom-

mando på tangentbordet (Alt + vänster 

Shift + Print Scrn). Du kan aktivera ett 

system-meddelande och en ljudsignal 

så att användaren blir uppmärksam på 

vad som händer.
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Högkontrast

1. Tryck ”Välj ett högkontrastschema”.

Du får ett antal förslag att välja 

bland. 

2. Välj ett lämpligt högkontrastschema.

3. Tryck OK för att spara inställning.

Göra objekt på 
skärmen större

1.  Välj ”Ändra storlek på text och 

ikoner.”

2.  Välj ”medel” för att förstora alla 

objekt på skärmen.

3.  Tryck Verkställ för att spara. 

4.  
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Välj ”Alternativ för anpassad 

storlek” där kan du skriva in 

vilken förstoringsgrad du vill ha.

Tryck OK för att spara.

Ändra textstorlek

1. Välj ”Ändra bara textstorleken” för

att ändra teckenstorlek för valt

objekt.

2. Tryck Verkställ för att spara.

OBS! Denna inställning gäller i hela 

Windows 10

Aktivera  
förstoringsglas

1. Välj ”Aktivera förstoringsglas” för

att starta förstoringsglaset.

2. Tryck OK för att spara.

Aktivera förstoringsglasets inställnings-

meny genom att klicka på förstorings-

glasets ikon.

I inställningsmenyn kan du välja för-

storingsgrad och olika förstoringsvyer.
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Använd dator  
utan mus eller  
tangentbord
1. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

2. Välj ”Använd dator utan mus eller 

tangentbord” 

3. Aktivera ”Använd skärmtangent-

bord”  

4. Tryck OK för att spara.

Alternativa  
inställningar för 
skärmtangentbordets 
funktioner

1. Tryck tangent ”Alternativ” på skärm-

tangentbordet för att ställa in tangent-

bordsfunktioner. 

 

2. Aktivera de funktioner du vill använda 

på skärmtangentbordet.
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3. Välj på vilket sätt tangenttryckningar 

ska fungera. 

 

Klicka  
Du trycker på en tangent genom att 

klicka på tangent. 

 

Hovra  
Du trycker på en tangent genom att 

föra pekaren över skärmtangentbor-

det och stanna på den tangent du vill 

klicka på.  

 

Du kan ställa in hur lång tid pekaren 

ska vara stilla över tangenten för 

att datorn ska uppfatta det som ett 

klick. 

 

Söka  
Datorn söker automatiskt över 

skärmtangentbordet.  

 

Under ”Välja tangent” anger du 

hur du vill starta den automatiska 

genom-sökningen. Här gör du ock-

så val av vilken tryckning som ska 

användas för att generera tangent-

bordsval.
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Gör musen  
mer lättanvänd 

Ändra till  
förprogrammerad 
pekare

1. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

2. Välj ”Gör musen mer lättanvänd”. 

3. Välj någon av de förprogrammerade 

pekarna.

Ändra till valfri 
pekare 

Längre ner på sidan ”Gör musen mer 

lättanvänd” kan du välja Musinställ-

ningar. Du kan även nå dialogrutan 

för musinställningar, ”Egenskaper för 

Mus”, från Kontrollpanelen.

1. Välj fliken Pekare i dialogrutan 

”Egenskaper för muspekare”. 

2. Välj knappen Bläddra.
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3. Markera lämplig pekare och tryck 

Öppna. 

 

OBS! Du kan installera en egen 

pekare för att få fler val-möjligheter. 

Datoransvarig på arbetsplatsen kan 

hjälpa dig med detta. 

4. Tryck OK för att spara den valda 

pekaren

Gör  
tangentbordet 
mer lättanvänt 
Tröga tangenter använder du för att 

vid kommandon då du ska trycka ned 

flera tangenter samtidigt, kunna trycka 

en tangent åt gången inom en bestämd 

tidsram.

1. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

2. Välj ”Gör tangentbordet mer  

lättanvänt”. 

 

På sidan ”Gör tangentbordet mer 

lättanvänt” finns flera inställningar 

som ändrar funktioner för tangent-

bordshanteringen.
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3. Välj att markera rutan  ”Aktivera 

Tröga tangenter”. Tryck OK för att 

spara. 

 

Du kan anpassa funktionen ytterliga-

re genom att aktivera ”Konfigurera 

Tröga tangenter”. 

4.  Markera lämpliga alternativ. 

5. Tryck OK för att spara ändringen 

och avsluta genom att i nästa dialog-

ruta trycka OK om du har valt att 

aktivera tröga tangenter.

Aktivera  
Filtertangenter

Du använder filtertangenter när du vill 

att det bara ska gå att trycka en gång 

på en och samma tangent inom en tids-

rymd som du själv väljer.

Tangentbordfilter kan du aktivera i 

Hjälpmedelscenters dialogruta ”Gör 

tangentbordet mer lättanvänt” Funk-

tionen kallas filtertangenter och har 

många inställningar för individuell 

anpassning. 
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Konfigurera  
filtertangenter

1. I dialogrutan ”Gör tangentbordet 

mer lättanvänt” väljer du ”Konfigu-

rera Filtertangenter”. 

2. Du kan ställa in så att du kanakti-

vera Filtertangenter via ett  tangent-

bords-kommando. 

3. Du kan ställa in olika Filter- 

alternativ och tider för acceptans  

av tangenttryckning. 

4. Du kan göra ytterligare inställningar 

genom att välja ”Konfigurera Tang-

entrepetition och Långsamma tang-

enter”. Med ”Ignorera upprepade 

tangent-tryckningar” stänger du av 

tangentbords-repetitionen.

OBS! Tangentrepetitionens funktioner 

i denna inställning fungerar bara när 

filtertangenter är aktiverade.
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Tangentbordsinställ-
ningar. Inställning 
av fördröjning och  
repetitionshastighet 

Längre ner på sidan i Hjälpmedelscen-

ter och ”Gör tangentbordet mer lättan-

vänt” kan du aktivera Tangentbordsin-

ställningar. Du kan även nå dialogrutan 

för tangentbordsinställningar, ”Egen-

skaper för Tangentbordet”, från kon-

trollpanelen. 

1. Välj fliken Hastighet. 

2. Flytta reglagen för Fördröjning och 

Repetitionshastighet. Testa effekten i 

rutan nedanför reglagen. 

3. Välj OK
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Använda text 
eller visuella 
alternativ för 
ljud 
1. Tryck Win + U för att öppna   

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

 

 

 

 

2. Välj ”Använda text eller visuella 

alternativ för ljud”.

I dialogrutan ”Att använda text eller 

visuella alternativ för ljud” finns flera 

olika alternativ.
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Gör det lättare 
att fokusera på 
aktiviteter 

1. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

 

 

 

2. Välj ” Gör det lättare att fokusera på 

aktiviteter”. 

 

Följande funktioner används i dia-

logrutan för att lättare kunna hante-

ra händelser och aktiviteter. 

 

 

Läsa 

Aktivera skärmläsaren 

 

Göra det enklare att skriva 
Tröga tangenter 

Låstangenter 

Tangentfilter 

 

Tidsgränser och blinkningar 
Fönsterhantering 
Talstyrning
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Gör det lättare 
att använda 
tryckgester och 
pekdatorer

1. Tryck Win + U för att öppna  

Hjälpmedelscenter. Om Hjälpme-

delscenter redan är öppet kan du 

trycka Alt + Tabb. 

 

 

 

 

 

2. Välj ”Gör det lättare att använda 

tryckgester och pekdatorer”.

För att anpassa individuellt kan du 

välja att vissa verktyg ska vara aktiva 

vid start av Windows 10. Här Försto-

ringsglaset.
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Schema för att 
anpassa datorn

Win + U ger möjlighet att utifrån ett 

formulär anpassa datorn. Dessa fem 

sidor innehåller påståenden som du be-

svarar genom att markera i kryssrutor. 

De fem teman som du ska besvara är 

syn, rörlighet, hörsel, tal och kognition.

Utifrån de givna svaren skapar Win-

dows en anpassad profil som du kan 

aktivera genom att bekräfta med OK.
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