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1 Innledning

Blinde og sterkt svaksynte elever har i dag rett til å få undervisning i teknikker og fag
som kan kompensere for synshemningen, jf. opplæringslovens § 2-14. Dette omfatter
blant annet undervisning i bruk av PC med skjermleser og leselist.
Heftet skisserer forslag til læringsmål for bruk av PC på de ulike trinnene i
grunnskolen.
Kapittel 2 gir en generell innføring i hvordan du arbeider med leselist i Windows.
Kapitlene 3 til 10 gir forslag til progresjon i opplæringen fra første til tiende trinn,
knyttet til læringsmålene.
Kapittel 11 beskriver innstillinger av ulike program. Dette kapitlet bør du gjennomgå
før du begynner å arbeide med det aktuelle programmet. Det er en forutsetning at
programmene er satt opp med bestemte innstillinger, og både lærerens og elevens
PC bør settes opp med disse innstillingene.
Kapittel 12 lister opp en rekke hurtigtaster.
Vi understreker at det er individuelle forskjeller hos elevene med hensyn til når det vil
være aktuelt å arbeide med de forskjellige læringsmålene. Lærerne må derfor
vurdere om og eventuelt når den enkelte elev er klar for å arbeide med de ulike
temaene.
I dette heftet er bruk av elektroniske bøker og bruk av punktskriver bare så vidt nevnt.
Disse temaene behandles i veiledningen fra Statped til den enkelte skole.
Når det gjelder bruk av internett, skisserer vi noen læringsmål som kan være aktuelle
på de forskjellige trinnene. Skjermleser og internett er et komplekst område. Statped
har derfor skrevet et eget hefte om temaet: "Internet Explorer og JAWS 10 og 11”,
Statped Skriftserie nr. 91. Sammen med læringsmålene skissert i heftet du nå leser,
finner du henvisninger til aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og JAWS 10 og
11". Læreren må sette seg inn i bruk av internett sammen med skjermleser, og det er
viktig at han kontrollerer at nettsider som skal brukes i undervisningen er tilgjengelige
nok. Ellers vil progresjon for den enkelte elev være et tema i samarbeidet mellom
skolen og veileder fra Statped.
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2 Arbeide i Windows med leselist

Når du arbeider med leselist, ser du bare det antall tegn som leselista kan vise, dvs.
80 tegn dersom du bruker 80-tegns leselist, 70 tegn dersom du bruker 70-tegns
leselist, 40 tegn dersom du bruker 40-tegns leselist osv. Leselista viser bare tegn,
ikke bilder og grafikk, og bare en linje om gangen. Det er viktig å være klar over at
når du arbeider med leselist i Windows, får du ikke så god oversikt over hele
skjermbildet på en gang som seende får.
Når du bruker leselist, kan du ikke bruke mus og ”Lete, finne og klikke”. Det er derfor
nødvendig å lære noen strategier for å nå funksjoner som du trenger fort og effektivt
og uten bruk av mus. Dette kan løses på flere måter, enten ved å bruke tastaturet for
å gå direkte til det valget i programmet du ønsker, eller bruke funksjoner i
skjermleserprogrammet og på leselista for å orientere deg effektivt i skjermbildene.
Hvis du bruker tastaturet i Windows-programmer, er det i hovedsak to måter å
arbeide på:
1. Du kan hoppe direkte til en funksjon ved å trykke en hurtigtast. Du kommer for
eksempel direkte inn i dialogboksen Åpne i Word hvis du holder nede Ctrltasten og trykker O (forutsetter at programmet Word er åpent og i fokus).
2. Den kan flytte fokus til menylinja ved å trykke Alt-knappen, for deretter å bruke
piltastene til å bla i menyen til du finner ønsket funksjon og trykke Enter for å
aktivere den. Legg merke til at det kan være raskere å trykke pil opp for å nå
et valg som står langt nede i menyen.
I dette heftet har vi konsekvent brukt formuleringen «Bruk Pil opp eller Pil ned» når
eleven skal gjøre valg i menyer. Det vil i mange tilfeller være raskere å bruke
menyens hurtigtast (første eller understrekede bokstav), se kapittel 7.1.2.

2.1 Datautstyr for leselistbrukere

Datautstyret til en leselistbruker består som oftest av følgende komponenter:
Standard PC med skjerm og tastatur
Skjermen brukes bare av de som ser.
Standard tekstbehandlingsprogram
Programmet Word er mest brukt. Vanligvis installeres hele Office, som Word er en
del av. Office består ellers av regnearket Excel og presentasjonsprogrammet
Powerpoint.
Vanlig skriver
Vanlig skriver er nødvendig for at eleven skal kunne ta utskrifter til personer som ikke
bruker punkt.
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Punktskriver med punktkonverteringsprogram
Punktskriverne finnes i forskjellig varianter. Noen bruker traktormating, mens andre
bruker løse ark.
Det finnes flere forskjellige punktkonverteringsprogram. Disse oversetter teksten fra
vanlig skrift og sender det til skriveren på punktskrift. Eksempler på slike programmer
er WinBraille, Duxbury og TSS (Tiger Software Suite).
Leselist
Det brukes mange ulike begreper om leselist, for eksempel leselinje, punktlinje,
punktskriftsdisplay. Her er noen eksempler på ulike typer:

Figur 1 Eksempler på ulike leselister

Leselista har et visst antall celler som kan vise tegn fra skjermen. Leselister finnes i
ulike størrelser; for eksempel 80 tegn, 70 tegn eller 40 tegn. Det antall tegn leselista
har tilgjengelig, er leselistbrukerens "vindu" mot skjermen. Det betyr at hvis du har
70-tegns leselist, er det et vindu med plass til 70 tegn, som du kan flytte rundt i
skjermbildet for å lese av.
Leselistene har knapper eller taster som brukes til å gi kommandoer til programmet
som leser og tolker skjermbildet, skjermleseren. I dette heftet beskrives ikke hver
enkelt leselists knapper. I instruksjonsmanualen til den enkelte leselist kan du lese
mer om disse funksjonene.
Skjermleser
Skjermleseren er et program som er nødvendig for at leselista og talesyntesen skal
virke. Skjermleseren leser av informasjonen i skjermbildet og sender den til leselista
og talesyntesen. Det betyr at hvis skjermleseren er lukket, vil heller ikke talen og
leselista virke.
De skjermleserne som blir brukt mest i Norge er Supernova og Jaws. Dette heftet
beskriver bruk av skjermleseren Jaws.
Jaws har en funksjon som er svært nyttig for seende som skal undervise en
leselistbruker, nemlig muligheten til å ta fram et eget vindu på skjermen som viser det
som til enhver tid står på leselista. Ved å bruke denne, slipper du å "feie" elevens
hender vekk fra leselista når du skal se hva som vises på den. Du og eleven kan se
det samtidig. Du slår på denne funksjonen på følgende måte:
Gå på Startmenyen og velg Programmer, Jaws 13 og Leselistviser
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Talesyntese
Talesyntesen er et program som sørger for at det er mulig å få noe av informasjonen
fra skjermen ut som tale. En talesyntese kan ha flere språk innebygd, og noen
ganger kan du også ha flere talesynteser på maskinen.
Eksempler på talesynteser er Infovox, Orpheus og Eloquence.
Skanner og OCR-program
Et OCR-program er et program som oversetter det skannede bildet til tekst.
Bokstavene står for Optical Character Recognition. Det betyr at en blind person kan
få tilgang til vanlig skrift ved å legge teksten i skanneren, starte OCR-programmet og
få teksten lest inn i datamaskinen, for så å lese teksten med leselist eller talesyntese.
Det finnes mange forskjellige program for skanning, men de enkleste fungerer ikke
godt nok til å skanne og tolke tekst. Det er derfor nødvendig å bruke et forholdsvis
kraftig OCR-program for at dette skal bli bra nok.
Eksempler på programmer som brukes mye til dette, er Cicero, OmniPage og Open
Book.

14

3 Første til tredje trinn
3.1 Begynnende opplæring

3.1.1 Prioritere å trene på touchsystemet

Vanligvis har eleven nå fått datautstyr, og den grunnleggende opplæringen i bruk av
utstyret begynner.
Å kunne skrive touch er en fordel for en synshemmet person som skal bruke PC på
en effektiv måte. Det er derfor viktig å legge vekt på at eleven jobber jevnlig med
touchtrening fra et tidlig stadium i opplæringen. Å kjenne bokstavene og tallenes
posisjon på tastaturet er inngangsporten til raskt og effektivt arbeid med PC.
Det finnes også punkttastatur som kan kobles til en PC. Noen elever kan ha god
nytte av å bruke punkttastatur i begynnelsen av opplæringen. Elever som bruker
punkttastatur, bør også få systematisk trening i bruk av touch så snart som mulig.

3.1.2 Bli kjent med 8-punkts punktskrift

Leselistas punktcelle skiller seg fra ”papirpunkt” ved at den har 8 punkter i stedet for
6.
Punktene i leselistas celle er plassert slik:
1
2
3
7

•
•
•
•

•
•
•
•

4
5
6
8

Punkt 7 angir blant annet stor bokstav, og punkt 8 angir blant annet tall. Dvs. at punkt
7 er ”storbokstavtegn” og punkt 8 er ”talltegn”. Til forskjell fra 6-punkt er ikke disse
plassert i egen celle, men i samme celle som tegnet den skal definere.
Eks.:
D (”stor d”)
4 (tallet fire)
B (”stor b”)
2 (tallet to)

punkt 1457
punkt 1458
punkt 127
punkt 128

Elevene lærer vanligvis raskt de nye tegnene, men det er viktig å være bevisst på at
noen tegn faktisk er annerledes på leselista (8-punkt) enn i punktbøker (6-punkt).
Hvis du er i tvil om hvordan et tegn ser ut på leselista (8-punkt), kan du skrive tegnet i
tekstbehandleren og se på leselista hvordan tegnet ser ut (hvilke punkter i cellen som
kommer opp).

15

3.1.3 Slå av og på maskinen riktig

For å slå av maskinen riktig, kan du bruke følgende arbeidsmåte:
1. Trykk på Windowsknappen for å åpne Startmenyen.
2. Pil til høyre til markøren står på Avslutt.
3. Trykk Enter og maskinen vil slås av

3.2 Skjermleser og leselist

3.2.1 Flytte leselinja i skjermbildet

Leselista har flere forskjellige taster eller knapper som har som funksjon å flytte
lesevinduet rundt i skjermbildet, opp eller ned, til høyre eller til venstre. Leselistas
celler (ofte 70 eller 80 tegn) er som et lite vindu som du flytter rundt på skjermen for å
lese det som står der. Husk at eleven kun ser den delen av linjen som vises på
leselista.
Det er viktig å bruke navigasjonstastene når du bruker leselist. Når du beveger deg
rundt i skjermbildet ved hjelp av leselistas taster, flytter du leselistas vindu rundt
omkring på skjermen mens markøren står i ro. Når du er ferdig med å lese det du
ønsker, kan du med et tastetrykk på leselista hoppe direkte tilbake til markøren.
Vi anbefaler ikke å bruke piltastene på tastaturet for å flytte skrivemerket rundt i
teksten. Dette tar unødvendig lang tid, og det å ”ta med seg” markøren
(skrivemerket) rundt omkring i skjermbildet når du skal lese, gjør at du deretter må
lete deg tilbake til stedet der du egentlig jobbet, før du kan fortsette arbeidet.

3.2.2 Bruke markørhenter

Over hver celle på leselista ligger det en liten ”knapp”. Dette er markørhentere.
De fungerer slik at når du trykker på dem, flyttes markøren (skrivemerket) til det
tegnet som tilhører markørhenteren. Dette er en svært viktig funksjon på leselista.
Hvis en seende som bruker mus, ønsker å flytte markøren til et bestemt tegn i
teksten, gjøres det ofte ved å flytte musepekeren til ønsket tegn og klikke.
Skrivemerket flytter seg da til dette tegnet. Det er ofte raskere å bruke mus og klikke,
enn å bruke piltastene til man finner ønsket sted.
Markørhenterne ivaretar denne funksjonen for leselistbrukeren. I stedet for å lete seg
fram med piltastene kan du ganske enkelt bare lese teksten på leselista, og hvis du
ønsker å flytte markøren dit du leser, flytter du bare fingeren litt opp på cellen til
markørhenteren og trykker, og markøren blir flyttet. Dette er en svært effektiv og rask
måte å flytte markøren på, og det er derfor viktig at eleven tidlig lærer å bruke denne
funksjonen. Alternativet er at eleven bruker mye unødvendig tid på å flytte hendene
opp og ned mellom tastaturet og leselista for vekselvis å bruke piltastene og å sjekke
på leselista hvor han er.

3.2.3 Hoppe tilbake til markør med leselist

Når du flytter leselista rundt i skjermbildet for å lese, kan du, som tidligere nevnt,
gjøre dette uten at skrivemerket følger med. Dette innebærer at du kan ”hoppe”
tilbake til markøren med et tastetrykk når du er ferdig med å lese. Det kan
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sammenlignes med når en seende person kaster et blikk tilbake på den teksten han
har skrevet, eller ser på andre steder enn der markøren er. Han slipper å flytte
markøren med seg, og kan fortsette å arbeide der han var.
Leselista har vanligvis en egen knapp for denne funksjonen, slik at du kommer
direkte tilbake til markøren ved å trykke på denne. Det er viktig at elevene tidlig lærer
denne funksjonen, og blir bevisst på fordelen med å bruke denne i stedet for å bruke
piltastene. Funksjonen er vanligvis beskrevet som ”Gå til markør” eller "PC-markør".

3.3 Tekstbehandling

3.3.1 Åpne og lukke tekstbehandler

Når maskinen er startet, er fokus vanligvis på Skrivebordet. Som oftest settes
maskinen opp slik at det legges en snarvei til de viktigste programmene på
Startmenyen.

Figur 2 Startmenyen

For å åpne tekstbehandleren, vanligvis Word, kan du bruke følgende
framgangsmåte:
1. Trykk Windows-tasten, slik at Startmenyen åpner seg.
2. Pil ned til markøren står på Word.
3. Trykk Enter for å åpne programmet.
For å lukke tekstbehandleren kan du bruke én av følgende måter:
1. Trykk Alt+F4, som er hurtigtasten for å lukke et program.
2. Trykk Alt +F for å åpne Office-menyen i Word. Bruk deretter piltastene til
markøren står på Avslutt Word, og trykk Enter.

3.3.2 Skrive en enkel tekst

Siden det å legge et godt grunnlag i bruk av touch er det viktigste som foregår på
disse årstrinnene, legges det ikke så stor vekt på at eleven skal mestre mange
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funksjoner i tekstbehandling. Det viktigste er å bli kjent med tastaturet og kunne
skrive inn tekst.
Det er viktig å lære å bevege seg rundt i teksten ved hjelp av navigasjonstastene på
leselista, lære å bruke markørhenter for å flytte skrivemerket og å gå tilbake til
skrivemerket ved hjelp av leselistas funksjonstast for dette.
Ellers vil det å lese tekst på leselista, få trening i å lese 8-punkts-Braille være et viktig
arbeidsområde på dette stadiet.
Prøv å lære eleven å bli bevisst på at han kan bruke leselista til å kontrollere det han
skriver. Samtidig er det viktig at dette ikke overdrives, slik at han flytter hendene ned
til leselista for å sjekke for hvert tegn som skrives inn. Det er med andre ord en
balansegang mellom det å være bevisst på å bruke leselista, og å gjøre det på en
mest mulig hensiktsmessig måte. I starten kan en arbeidsmåte være å øve på
gradvis å øke antall tegn og ord før han kontrollerer, slik at han gradvis lærer å stole
på skrivingen.

3.3.3 Enkel feilretting

Når eleven arbeider med tekst, er det viktig at han tidlig lærer å bruke
markørhenterne på leselista når markøren skal flyttes. Dette er i de fleste situasjoner
langt mer hensiktsmessig enn å flytte markøren ved hjelp av piltastene. Eleven må
også gjøres oppmerksom på at han kan gjøre rettinger i teksten uten f. eks. å slette
hele ordet. Han kan flytte markøren til tegnet i teksten som han vil endre, rette det, og
deretter flytte markøren til slutten i teksten.

3.3.4 Lukke et dokument

Mange er usikre på forskjellen mellom det å lukke et dokument og det å lukke selve
programmet. Mange lukker hele programmet og åpner det på nytt fra Startmenyen, i
stedet for å lukke selve dokumentet i tekstbehandleren og så opprette et nytt.
For at eleven skal lære å holde oversikt og å arbeide effektivt i Windows er det viktig
å arbeide med forståelsen av programmiljøet; det å forestille seg hva som vises på
skjermen.
En måte å konkretisere dette på, kan være å legge tre ark oppå hverandre. Arket
som ligger underst er merket i øvre, høyre hjørne med teksten "Skrivebord". Oppå
det legges et ark merket med teksten "Word", og oppå det igjen legges et ark merket
med teksten "Dokument". Forklar eleven hvordan dette representerer det som er på
skjermen; at Skrivebordet ligger underst, at Word ligger oppå skrivebordet og skjuler
det, mens dokumentet ligger oppå programvinduet til Word igjen. Når du lukker et
dokument "forsvinner" dette fra skjermen, og programvinduet til Word kommer fram.
Når du så oppretter et nytt dokument i Word "popper" det opp og legger seg øverst.
For å lukke et dokument i Word kan følgende framgangsmåte brukes:
Alternativ 1
1. Trykk Ctrl+F4 eller Ctrl+W
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Alternativ 2
1. Trykk Alt+F for å gå til Office-menyen.
2. Bruk pil ned til markøren står på Lukk
3. Trykk Enter

3.3.5 Opprette nytt dokument

Bruk følgende framgangsmåte:
1. Trykk Ctrl+N. Det åpner et nytt dokument basert på malen normal.

3.3.6 Åpne og lagre dokumenter på harddisk og minnepinne

Når eleven begynner å lagre dokumenter i mapper på harddisk og på minnepinne, er
det viktig å forklare strukturen på harddisken. Eleven trenger å få en forståelse av
hvor de ulike mappene og dokumentene ligger i forhold til hverandre. Denne
forståelsen gjør det enklere for eleven å finne ”veien” til de ulike mappene og
dokumentene på sin maskin, og vil gjøre det lettere å holde orden på og organisere
dokumenter.
Arbeid med begrepene harddisk, stasjon c, minnepinne osv. En måte å konkretisere
dette på, kan være å bruke trestrukturen i Windows Utforsker og vise hvordan de
forskjellige mappene ligger i forhold til hverandre.
Eksempel på figur:

C:\__3____ Norsk
|
|___ Stil
|
|
|
|___ Grammatikk
|
|______ Krl
|
|
|
|__ Lekser
|
|
|
|__ Prøver
|
|______ Engelsk
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Åpne dokumenter på harddisk

Figur 3 Dialogboksen Åpne.

Det er flere måter å bevege markøren omkring i mappene og dokumentene på i
Word.
Når du kommer inn i dialogboksen Åpne, vil alltid markøren stå i feltet Filnavn. En
person som bruker leselist, vil vanligvis ha lite oversikt over skjermen, fordi leselista
normalt bare viser en del av den linja feltet Filnavn er på. Leselistbrukeren vil derfor
ikke uten videre kunne vite hvilken mappe han er i. Han kan flytte markøren mellom
de ulike feltene i dialogboksen ved å trykke Tab, og det er på denne måten mulig å
”tabbe” til markøren står i feltet Søk i for å se hvilken mappe han er i. Dette er
imidlertid en tidkrevende og unødvendig tungvint fremgangsmåte.
For å finne raskere fram, kan han i stedet skrive inn banen til den mappa han vil gå til
i feltet Filnavn, og trykke Enter. Dialogboksen over viser mappa Dokumenter. Vi
tenker oss at denne ligger rett under stasjonen c. For å komme direkte til denne
mappa skriver du følgende inn i feltet Filnavn: c:\dokumenter. Deretter trykker du
Enter. Word vil nå gå til denne mappa uavhengig av hvor du sto før, og du slipper å
flytte leselista til Søk i for å finne ut hvor du er.
Denne strategien er hensiktsmessig å bruke for leselistbrukeren, men den forutsetter
at man legger elevens mapper slik at det ikke blir en unødvendig lang bane å skrive.
Et tips kan være å legge en mappe direkte under den stasjonen på PC-en der eleven
skal ha dokumentene sine, f.eks. c, med trinnet til eleven som mappenavn, f.eks. 4
for en elev på fjerde trinn.
Under mappa 4 lager du så elevens undermapper, f.eks. mapper i de ulike fagene.
Det er lurt å lage korte mappenavn, så det blir lite å skrive, f. eks. No (for norsk), Eng
(for engelsk) osv.
Vi tenker oss nå at det i mappa No ligger et dokument med navnet test.
Framgangsmåten for å åpne dokumentet blir da slik:
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Alternativ 1
1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet Filnavn.
2. I feltet Filnavn skriver du: c:\4\no\test
3. Trykk Enter, og dokumentet vil åpne seg.
Dette er den raskeste og enkleste måten å gjøre det på.
La oss likevel også se på en annen måte som kan brukes:
Alternativ 2
1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står i feltet Filnavn.
2. Trykk Skift+Tab to ganger for å komme til Fillisten. Bruk piltastene til markøren
står på den mappa du vil velge og trykk Enter.
3. Bruk piltastene til du finner ønsket dokument og trykk Enter. Dokumentet vil nå
åpnes.
1. Hvis du vil gå ett nivå tilbake i mappestrukturen, trykker du Skift+Tab to ganger
for å komme til fillisten. Trykk deretter Slett bakover. Markøren vil nå stå i mappa
”over” den du var i.
2. For å gå ett nivå ”ned” i mappestrukturen, dvs. åpne en undermappe: Stå i
fillisten, bruk piltaster til du finner den mappa du vil åpne og trykk Enter.
Denne måten er mer krevende enn den første, fordi den krever at eleven forstår mer
av mappestrukturen, og hva det vil si å gå ”opp” og ”ned” i den. Det er langt enklere
bare å skrive direkte inn hvor en skal, og deretter flytte markøren til fillisten og velge
ønsket dokument.
Noen ganger vil man åpne et dokument i ei mappe, men husker ikke navnet, eller
kanskje man bare ønsker å se hvilke dokumenter som ligger i mappa. La oss tenke
oss at vi vil åpne et dokument i mappa Eng, eller se på hvilke dokumenter som ligger
der. Vi kan da bruke følgende framgangsmåte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet Filnavn.
I feltet Filnavn skriver du: c:\4\eng
Trykk Enter og Word vil gå til mappa eng.
Trykk Skift+Tab to ganger for å flytte markøren til fillista.
Bruk piltastene for å bla deg mellom de ulike dokumentene som ligger i mappa.
Hvis du ønsker å åpne et dokument: Bruk piltastene til markøren står på riktig
dokument og trykk Enter.

Åpne dokument på minnepinne
I dag er minnepinne mest brukt som lagringsmedium. Når du setter en minnepinne
inn i USB-porten på PC-en, får den en bokstav som navn på stasjonen. Hvilket navn
den får, kommer an på hvor mange andre stasjoner som er installert på maskinen,
f.eks. CD-rom, DVD osv. Det vanligste er at minnepinnen får navnet e eller f.
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I eksemplet nedenfor tenker vi oss at minnepinnen har stasjonsnavnet e.
1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet Filnavn.
2. I feltet Filnavn skriver du: e:\
3. Trykk Enter og markøren vil gå til minnepinnen.
4. Trykk Skift+Tab to ganger for å flytte markøren til fillista.
5. Bruk piltastene til markøren står på riktig dokument og trykk Enter. Dokumentet vil
nå åpnes.
Lagre dokumenter på harddisk

Figur 4 Dialogboksen Lagre som.

La oss tenke oss at vi på stasjonen C på PC-en har en mappe som heter 4 med
undermappa No (for Norsk). Vi vil lagre et nytt dokument med navnet grammatikk i
denne mappa.
Gjør følgende:
1. Trykk F12 for å komme inn i dialogboksen Lagre som.
2. Markøren står nå i feltet Filnavn. Skriv: c:\4\no\grammatikk
3. Trykk Enter og dokumentet vil bli lagret med navnet grammatikk. Du kommer
automatisk ut av dialogboksen Lagre som og tilbake til dokumentet.
Lagre på minnepinne
Vi tenker oss at vi har skrevet et nytt dokument i Word som vi vil lagre på en
minnepinne med navnet test.
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Gjør følgende:
1. Trykk F12 for å komme inn i dialogboksen Lagre som.
2. I feltet Filnavn skriver du: e:\test
3. Trykk Enter og dokumentet vil nå lagres på minnepinnen med navnet test.
4. Du kommer automatisk ut av dialogboksen og tilbake til teksten.
La oss tenke oss at vi har et Word-dokument på harddisken som vi vil kopiere til en
minnepinne. Du vil lagre dokumentet på en minnepinne.
Gjør følgende:
1. Åpne dokumentet fra harddisken.
2. Trykk F12 (hurtigtasten for Lagre som)
3. Du kommer nå inn i dialogboksen Lagre som. Markøren vil stå i feltet Filnavn.
4. Word vil foreslå samme dokumentnavn. Trykk Home for å flytte markøren til
begynnelsen av dokumentnavnet.
5. Skriv e:\ og trykk Enter. Dokumentet vil nå lagres på minnepinnen.
6. Du kommer automatisk ut av dialogboksen, og dokumentet du nå ser på skjermen
vil være det du har lagret på minnepinnen.
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4 Fjerde trinn
4.1 Touch og Windows

4.1.1 Trene på touchsystemet.

Det er viktig å fortsette arbeidet med tastaturtrening, slik at eleven øker
skrivehastighet og presisjon.

4.1.2 Veksle mellom åpne programmer

Å veksle mellom åpne programmer er en viktig kommando. Den gir oversikt over
hvilke programmer og vinduer som er åpne, og skifter mellom dem.
1. Trykk Alt+Tab for å veksle mellom åpne programmer.
2. Alt-tasten skal holdes nede hele tida, mens du trykker Tab en og en gang. Hver
gang du trykker Tab, vil fokus gå til neste program som er åpent. Informasjonen
vil bli lest opp av talen, og det vil også vises på leselista. Vær oppmerksom på at
hvis du slipper Alt-tasten, vil du gå ut av denne funksjonen.
3. Legg merke til hvilke programmer som er åpne og slipp Alt-tasten når du er
tilbake til det programmet du ønsker å jobbe i.

4.2 Skjermleser og leselist

4.2.1 Flytte leselinja opp og ned i skjermbildet
Se kapittel 3.2.1.

4.2.2 Bruke markørhenter
Se kapittel 3.2.2.

4.2.3 Hoppe tilbake til markør med leselista
Se kapittel 3.2.3.

4.3 Tekstbehandling

4.3.1 Bruke søkefunksjon i Word for å finne fram i elektroniske
bøker

Mange elever bruker elektroniske lærebøker (lærebøker tilrettelagt i Word). Disse er
bygd opp med spesielle søkekoder for at det skal være raskt å finne fram til ønsket
sted i dem. Det er lagt inn egne tegn for å finne ønsket sidetall, oppgavenummer o.a.
Hvilke virkemidler som er lagt inn i den enkelte bok er beskrevet i dokumentet
"Merknad til Word-boka". Merknaden må leses før boka tas i bruk. For å kunne
navigere i Word-bøker, må eleven kunne søke etter tekst i Word.
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Figur 5 Word med navigasjonsruten aktiv.

Gjør følgende for å søke i tekst:
1. Trykk Ctrl+B for å åpne Navigasjonsruten for søk i tekst. Markøren står nå i
søkefeltet.
2. Skriv inn søketeksten og trykk Enter. Word vil nå utføre søket.
3. For å flytte markøren ut av dialogboksen og tilbake til teksten, trykk Esc.
4. Teksten du søkte på, vil være merket. For å oppheve markeringen: Trykk Pil
høyre eller trykk på markørhenteren til høyre for det merkede ordet.
5. Hvis du vil flytte markøren til neste sted i teksten som inneholder søketeksten:
Trykk Ctrl+Page Down. For å flytte markøren tilbake til forrige forekomst av
søketeksten: Trykk Ctrl+Page Up.

4.3.2 Utskrift i vanlig skrift og på punkt
Utskrift i vanlig skrift
Alternativ 1
1. Trykk Ctrl+P (hurtigtasten for Skriv ut).
2. Du kommer nå inn i dialogboksen Skriv ut. Markøren står i feltet Antall
eksemplarer, og du kan skrive inn hvor mange eksemplarer du vil skrive ut. Ett
eksemplar er standard.
3. Trykk Enter for å starte utskriften.
Alternativ 2
1. Trykk Alt+F for å åpne Filmenyen.
2. Pil ned til du står på valget Skriv ut og trykk Enter.
3. Du kommer nå inn i dialogboksen Skriv ut. Markøren står i feltet Antall
eksemplarer, og du kan skrive inn hvor mange eksemplarer du vil skrive ut. Ett
eksemplar er standard.
4. Trykk Enter for å starte utskriften.
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Utskrift i punktskrift
Når du skal skrive ut en tekst på punktskrift, må teksten konverteres (omformes) slik
at det som kommer på papiret blir riktig. Det er blant annet slik at en stor bokstav på
skjermen skal erstattes med to tegn på papiret, – både storbokstavtegnet og selve
bokstaven. Et tall på skjermen skal i utskriften erstattes med et talltegn og bokstaven
som angir tallet. I tillegg skal teksten omformes slik at den passer til linjelengden på
et punktpapir (punktskrift tar mer ”plass” på arket enn vanlig skrift).
Dette er komplisert, og fleste programmene for utskrift på punkt har sine svakheter,
enten ved at de er så enkle at de ikke greier å omforme alt på skjermen slik at det blir
korrekt på papiret, eller at det krever såpass mye å betjene dem at det for noen
leselistbrukere kan være vanskelig å få gode utskrifter.
Det finnes flere programmer som brukes til punktutskrift. Den konkrete bruken av de
ulike programmene avhenger mye av hvem som skal bruke dem. Statped
tilrettelegger og veileder derfor hver enkelt skole ut fra hvilket program og behov som
foreligger.
Programmer som brukes mye:
Duxbury, WinBraille og Tiger.

4.4 E-post

Det finnes mange forskjellige e-postprogrammer. I dette heftet omtaler vi bruk av
Microsoft Outlook.

4.4.1 Skrive, sende og lese meldinger
Skrive og sende en ny melding
1. Åpne Microsoft Outlook. Hvis det er satt opp riktig (som beskrevet i kap. 11), står
markøren nå i mappa Innboks.
2. Trykk Ctrl+N for å åpne skjermbildet for ny melding. Markøren står nå i feltet Til.
3. Skriv navnet på mottaker eller e-postadressen.
4. Trykk Tab to ganger for å flytte markøren til feltet til Emne, og skriv en overskrift
for meldingen.
5. Trykk Tab for å flytte markøren til tekstfeltet og skriv selve meldingen.
6. Trykk Ctrl+Enter eller Alt+S for å sende meldingen.
Lese en melding
Når du har åpnet Microsoft Outlook og markøren står i mappa Innboks, gjør du
følgende for å hente og lese meldinger:
1. Bruk piltastene for å bla gjennom titlene på meldingene i Innboksen og trykk Enter
for åpne ønsket melding. Du kan nå lese meldingen ved å bruke en av Jaws sine
funksjoner for det.
2. Trykk Esc for å lukke meldingen når du er ferdig med å lese den. Meldingsvinduet
lukker seg, og markøren kommer tilbake til Innboks.
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4.5 Internett

4.5.1 Aktuelle læringsmål

Strategier for å finne fram på enkle, kjente websider med god tilgjengelighet
(piltaster, samle lister over linker og overskrifter).
Noen aktuelle funksjoner
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O.
• Gå tilbake til forrige side med Alt+Pil venstre.
• Navigere på webside med piltaster.
• Samle liste over overskrifter.
• Flytte til neste/forrige overskrift.
• Samle liste over linker.
• Hoppe til tekstblokk.
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Hoppa over linkar
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5 Femte trinn
5.1 Skjermleser/leselist

5.1.1 Knytte markøren til leselisttastene

Når du flytter leselista rundt i teksten for å lese, følger ikke markøren med. I noen
situasjoner kan det imidlertid være praktisk at den gjør det. Ett eksempel på det kan
være når du leser fortløpende gjennom en tekst for å gjøre rettinger, eller skal ha tak
i innholdet. Har du med Words markør, vil ny tekst mates fram fortløpende når du
kommer til slutten av skjermbildet, og du slipper å gjøre noe ekstra for å få fram en ny
skjermside med tekst.
I Jaws er denne funksjonen vanligvis knyttet til en av knappene på leselista, slik at
den slås av og på med å trykke på knappen. Jaws vil da si "Den aktive markøren vil
følge leselisten".
Du kan også slå av og på denne funksjonen ved å åpne en dialogboks i Jaws, der
innstillinger for punktvisninger kan endres.
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk Insert+V for å åpne dialogboksen Quick Settings.
Trykk Pil ned for å flytte markøren til listen over valg.
Trykk bokstaven m til markøren står på valget Aktiv følger leselist.
Trykk Enter for å aktivere valget.
Trykk Enter for å gå ut av dialogboksen.

Du kan også slå denne funksjonen av og på med hurtigtasten
6. Ctrl+Insert+ Num Minus.

5.1.2 Forflytning i skjermbildet

Når eleven arbeider med leselist er det viktig at han blir vant til å bruke
markørhenterne og leselistas navigasjonstaster effektivt. På den måten kan gode og
effektive arbeidsvaner arbeides inn. Det betyr at eleven bruker markørhenteren for å
flytte markøren fra et sted til et annet i teksten som vises på leselista, i stedet for å
bruke piltaster.
Noen av tastetrykkene som står i lista nedenfor, vil derfor i mange tilfeller være mer
tungvint å bruke enn markørhenterne. Hvis eleven får trening og opplæring i de ulike
mulighetene, vil han kunne gjøre et valg ut fra hva som passer best i hver enkelt
situasjon.
Tastetrykk for å flytte markøren i Word
Pil venstre
Pil høyre
Pil opp
Pil ned
Ctrl+Pil venstre

Et tegn til venstre
Et tegn til høyre
En linje opp
En linje ned
Et ord til venstre
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Ctrl+Pil høyre
Ctrl+Pil opp
Ctrl+Pil ned
End
Home
Ctrl+End
Ctrl+Home
Page Up
Page Down
Ctrl+Alt+Page Up
Ctrl+Alt+Page Down

Et ord til høyre
Et avsnitt opp (dvs. til forrige faste linjeskift)
Et avsnitt ned (dvs. til neste faste linjeskift)
Til slutten av linjen
Til begynnelsen av linjen
Til slutten av dokumentet
Til begynnelsen av dokumentet
Et skjermbilde opp
Et skjermbilde ned
Til første linje i skjermbildet
Til siste linje i skjermbildet

De to siste kommandoene trenger litt utfyllende forklaring når du bruker Jaws:
Noen ganger bruker Jaws og Word samme tastetrykk til forskjellige kommandoer. Et
eksempel på det er tastekombinasjonen Ctrl+Alt+Page Up/Down. I Word betyr dette
"Gå til den øverste/nederste tekstlinjen i skjermbildet" (innskrevet tekst, ikke
tittellinja/statuslinja i vinduet). I Jaws betyr det "Minsk/øk hastigheten på talen".
I disse situasjonene er det skjermleseren Jaws som har rangen; dvs. at Jaws stjeler
denne kommandoen fra Word slik at Word ikke responderer på den.
For å løse slike situasjoner, er det laget en kommando i Jaws som heter "Slipp
gjennom neste tastetrykk". Denne kommandoen har tastetrykket Insert+3. Det
innebærer at hvis du først trykker Insert+3 og deretter det tastetrykket som Jaws
ellers ville "stjålet", i dette eksemplet Ctrl+Alt+Page Up, så vil Jaws ignorere det,
Word vil respondere på det og flytte skrivemerket til øverste tekstlinje i skjermbildet.

5.1.3 Talesyntese

For å effektivisere arbeidet for leselistbrukeren, gir skjermleserne noe informasjon via
tale, noe via leselista og noe på begge måter. For å arbeide mest mulig effektivt når
du bruker leselist, er det viktig å lære å bruke talesyntesen bevisst. Mange lar være å
bruke talen, fordi de synes det er forstyrrende å ha den stående på og ”skravle”
kontinuerlig i bakgrunnen. Det er imidlertid viktig å kjenne til noen av funksjonene til
talesyntesen, for å vite når man har nytte av å slå den på, og når det er like greit å ha
den avslått.
En måte å gjøre det på, kan være å prøve å ha talen slått på og lytte til hva slags
informasjon den gir når du kommer inn i menyer og forskjellige dialogbokser. På
denne måten kan eleven selv bli oppmerksom på når det det er nyttig å få
informasjon fra talen i tillegg til det som vises på leselista. På dette trinnet foreslår vi
at eleven lærer seg å slå talen av og på.
Mange skrur lyden av og på ved å skru ned volumet på høyttalerne til PC-en.
Skjermleserne har imidlertid egne funksjoner for dette.
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Slå talesyntesen av og på
1. Trykk Insert+J for å flytte fokus til Jaws.
2. Trykk Alt for å flytte markøren til menylinja og velg Språk.
3. Pil ned til markøren står på valget Stemmeprofiler og trykk Enter eller Pil høyre for
å åpne undermenyen.
4. Trykk Pil ned til markøren står på valget Ingen tale og bekreft med Enter.
5. Talen blir nå slått av, og du kommer automatisk tilbake til det skjermbildet du var i.
6. For å slå på talen igjen: Gjenta prosedyren og velg navnet på den talesyntesen
som er installert på maskinen din.
Noen enkle lesekommandoer
Les tegn
Les ord
Les linje

Num 5
Insert+Num 5
Insert+ Pil opp

Slå av og på dokumentleser
Jaws har også en funksjon for lesing som leser fra markøren og ut dokumentet. Den
tar med seg programmets markør, slik at hvis du stopper, vil markøren stå på det
ordet i dokumentet som sist ble lest opp. Dette er praktisk fordi du da kan stoppe og
for eksempel redigere, og deretter fortsette lesingen der du slapp.
Du slår av og på dokumentleseren med denne hurtigtasten:
Les alt
Insert+Pil ned på talltastaturet
Stopp opplesingen
Esc eller Ctrl

5.2 Tekstbehandling

5.2.1 Jobbe i to dokumenter

Det går an å ha flere dokumenter åpne samtidig i Word. Dette er praktisk i situasjoner
der du ønsker å kopiere eller flytte tekst fra et dokument til et annet. Det kan også
være at du har en tekst du leser i ett dokument, f. eks. en elektronisk lærebok (Wordbok), og at du skriver en tekst i et annet dokument, for eksempel en arbeidsbok.
Du veksler mellom åpne dokumenter med Ctrl+F6.
I noen versjoner av Word fungerer ikke denne hurtigtasten. Prøv da Alt+F6. Hvis ikke
dette fungerer må du bruke Alt+Tab (veksle mellom åpne programmer).

5.2.2 Merke, klippe, kopiere og lime inn

Du merker tekst ved å holde Skift nede mens du trykker tastekombinasjonen for å
flytte markøren. Følgende tastekombinasjoner kan brukes:
Ctrl+A
Skift+Pil venstre
Skift+Pil høyre
Skift+Pil opp
Skift+Pil ned
Skift+Ctrl+Pil venstre

Merk hele dokumentet
Merk et tegn til venstre
Merk et tegn til høyre
Merk en linje opp
Merk en linje ned
Merk et ord til venstre
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Skift+Ctrl+Pil høyre
Skift+Ctrl+Pil opp
Skift+Ctrl+Pil ned
Skift+End
Skift+Home
Skift+Ctrl + End
Skift+Ctrl + Home
Skift+PgUp
Skift+PgDn

Merk et ord til høyre
Merk et avsnitt opp
(dvs. til forrige faste linjeskift)
Merk et avsnitt ned
(dvs. til neste faste linjeskift)
Merk til slutten av linjen
Merk til begynnelsen av linjen
Merk til slutten av dokumentet
Merk til begynnelsen av dokumentet
Merk et skjermbilde opp
Merk et skjermbilde ned

Den merkede teksten vil vises med punkt 7 og 8 under hvert tegn på leselista (”strek”
under teksten). Jaws har en hurtigtast for å lese opp markert tekst:
Les merket tekst

Insert+Skift+Pil ned

Du fjerner merkingen igjen ved å trykke en av piltastene. Med Pil venstre vil
markøren bli stående før, og med Pil høyre vil den bli stående etter det tidligere
merkede området.
For å klippe ut tekst gjør du følgende:
1. Merk teksten du vil klippe ut.
2. Trykk Ctrl+X for å flytte merket område til utklippstavla.
3. Flytt markøren dit du vil lime inn teksten. Det kan være et sted i det samme
dokumentet du kopierer fra, et annet dokument, eller i et nytt dokument.
4. Trykk Ctrl+V for å lime inn teksten.
For å kopiere tekst gjør du følgende:
1. Merk teksten du vil kopiere.
2. Trykk Ctrl+C for å kopiere merket område til utklippstavla.
3. Flytt markøren dit du vil lime inn teksten. Det kan være et sted i det samme
dokumentet du kopierer fra, et annet dokument, eller i et nytt dokument.
4. Trykk Ctrl+V for å lime inn teksten.

5.2.3 Bruke angrefunksjonen

En kjent situasjon for de fleste er hvis du har merket en tekst, og uforvarende trykker
på en tast slik at all teksten forsvinner. Da er det viktig å kunne angrefunksjonen i
tekstbehandleren.
Angre siste tastetrykk

Ctrl+Z
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5.3 Excel

5.3.1 Bruke Excel som kalkulator

Excel kan brukes som kalkulator på en enkel måte. Du bruker da kun én celle, for
eksempel den første cellen på regnearket, a1. Skriv inn regneuttrykket og trykk Enter
for å få svaret.
Det er viktig å stille inn Excel slik at markøren ikke flytter seg ned til neste celle når
du trykker Enter. (Se eget kapittel om innstillinger.) Du må også taste inn tegnet = før
du skriver inn regneuttrykket.
Hvis du bruker Word til å skrive matematikk, kan du bruke følgende framgangsmåte
hvis du vil gjøre en utregning med Excel som kalkulator. La oss tenke oss at vi vil
regne ut regneuttrykket 34 *75.
1.
2.
3.
4.

Åpne programmet Excel. Markøren vil stå i cellen a1.
Skriv: =34*75
Trykk Enter for å få svaret.
Bytt tilbake til Word ved å bruke Alt+Tab og skriv inn svaret.

Hvis du vil se på eller redigere regneuttrykket kan du få det fram igjen ved å trykke
F2 når markøren står i cellen.

5.4 E-post

5.4.1 Svare på meldinger

For å svare på en melding kan du bruke følgende framgangsmåte:
1. Plasser markøren i innboksen på den meldingen du vil svare på, eller åpne den
først.
2. Trykk Ctrl+R. Det vil nå komme opp en ny melding på skjermen med ferdig utfylt
adressefelt til den du mottok meldingen fra. Feltet Emne vil være ferdig utfylt med
teksten "SV: Tittelen på den meldingen du svarte på". Markøren vil stå i
meldingsfeltet.
3. Skriv inn teksten i meldingen og følg vanlig prosedyre for å sende den.

5.4.2 Slette meldinger

Det er lurt å lære å slette meldinger tidlig, slik at ikke Innboksen blir uoversiktlig. Du
sletter meldinger slik:
1. Bruk piltastene til markøren står på den meldingen du ønsker å slette
2. Trykk Delete

32

5.5 Internett

5.5.1 Aktuelle læringsmål
•
•
•

Strategier for å finne fram på kjente websider
Bruk av søkemotor
Bruk av redigeringsfelt

Noen aktuelle funksjoner
Repetisjon:
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O
• Gå til forrige/neste side med Alt+Pil venstre/høyre
• Navigere på webside med piltaster
• Samle liste over overskrifter
• Flytte til neste/forrige overskrift
• Samle liste over linker
• Hoppe til tekstblokk.
Nytt:
• Hoppe til avsnitt.
• Finne og skrive i redigeringsfelt.
• Virtuelt søk (søk etter tekst på den aktive siden)
• Bruke rammer
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Virtuelt søk
• Bruk av skjema på websider
• Arbeida med ulike skjemakontrollar
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6 Sjette trinn
6.1 Strategier for problemløsning

6.1.1 Når noe uforutsett skjer i skjermbildet

Av og til vil en leselistbruker oppleve at han ”mister fokus” i skjermbildet han arbeider
med uten at han får beskjed via talen om hva som skjer. Det kan være at teksten han
hadde på leselista forsvinner eller at den viser noe uforståelig.
Det kan være flere grunner til at sånt skjer. Det kan ha oppstått problemer i det
programmet han arbeider i som gjør at det kommer opp en ukjent melding på
skjermen, eller programmet kan lukke seg. Det kan også være at han har kommet i
skade for å trykke på en tast som utfører en kommando som gjør at skjermbildet
endrer seg. En annen mulighet kan være at skjermleserprogrammet (Jaws) fusker,
slik at det som presenteres på leselista blir feil.
Når dette skjer kan følgende tips være til hjelp:
Bruk kommandoen som får skjermleseren til å oppdatere skjermen:
Oppdater skjerm

Insert+Esc

Fordi: Noen ganger fusker skjermleseren, slik at det som vises på leselista ikke
stemmer overens med det som faktisk vises på skjermen. Skjermleserne har en
innebygd funksjon som består i at den leser og tolker skjermbildet på nytt.
Trykk Esc 2-3 ganger
Fordi: Enkelte ganger kan det være at man har kommet borti en hurtigtast som gjør
at det popper opp en eller annen dialogboks på skjermen. Slike bokser går man
vanligvis ut av ved å velge avbryt. Hurtigtasten for dette er Esc.
Få skjermleseren til å lese opp tittellinjen (toppen av vinduet)
Jaws har en kommando for å lese opp den øverste linja i det vinduet markøren står i,
tittellinja. Ved å bruke denne kommandoen kan du finne ut hvilket vindu på skjermen
som er aktivt.
Kommandoen for denne funksjonen er:
Les tittellinje (”toppen av vinduet”)

Insert+T

Skjermleserne har også en kommando for å flytte leselistas fokus til tittellinja, slik at
du kan lese denne på leselista. Funksjonen blir ofte kalt ”Toppen av vinduet”. Denne
funksjonen er vanligvis lagt til en av knappene på leselista, slik at det bare er å trykke
på den.
Når du er ferdig med å lese teksten på tittellinja, trykker du på knappen ”Gå til
markør” for å komme tilbake til markøren.
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Bruk Alt+Tab for å sjekke hvilke programmer som er åpne, og for å gå tilbake til nsket
program.
Fordi: Av og til kan problemet være at man har kommet borti en tast, slik at et annet
program har blitt aktivt. Et eksempel kan være F1 som åpner et vindu med
hjelpeprogrammet i Windows. Dette kan leselistbrukeren raskt sjekke ved å veksle
mellom de åpne programmene med Alt+Tab, og så slippe tastene når han hører at
ønsket program er aktivt. Uønskede programmer kan lukkes med Alt+F4.
Slå av maskinen.
Dersom ingenting nytter, er siste utvei vanligvis å slå av maskinen og starte den på
nytt.
Slå av maskinen kan gjøres på flere måter:
•
•
•

Trykk Ctrl+Alt+Delete to ganger.
Prøv å slå av maskinen på vanlig måte via Startmenyen.
Slå av maskinen med av/på-knappen, (hold knappen inne noen sekunder). Når
denne metoden brukes, mister du de dataene du ikke har lagret. Denne løsningen
er aldri lystbetont, men den virker ganske ofte.

6.2 Skjermleser og leselist

6.2.1 Lese ved hjelp av talesyntese

De fleste skjermleserne har funksjoner for å lese tekst via talesyntese. I mange
situasjoner er det praktisk å lese på punkt ved hjelp av leselisten, mens det i andre
situasjoner kan være mer effektivt å lese ved hjelp av talesyntesen.
Det er viktig at eleven blir kjent med disse funksjonene, slik at han etterhvert kan
velge hvordan han ønsker å arbeide.
Mange foretrekker å lese punkt mens de skriver og bearbeider en tekst, mens de
foretrekker å bruke talesyntesen til å lese gjennom store dokumenter når
målsetningen er å få tak i innholdet.
Andre kan ha behov for å bruke talen mer aktivt også under innskriving av tekst.
I det følgende listes det opp noen av lesefunksjonene:
Flere lesekommandoer
Les linje
Les forrige linje
Les neste linje
Les setning
Les forrige setning
Les neste setning
Les linja til markøren
Les linja fra markøren
Les merket område

Insert+Pil opp eller Num Null+Num 8
Pil opp
Pil ned
Alt+Num 5
Alt+Pil opp
Alt+Pil ned
Insert+Home eller Num Null+Num 7
Insert+Page up eller Num Null+Num 9
Insert+Skift+Pil ned
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Les tittellinje
Les statuslinje
Les alt

Insert+T eller Num Null+Num 1
Insert+Page Down eller Num Null+Num 3
Insert+Pil ned eller Num Null+Num 2

Når du bruker kommandoen Les alt, følger markøren med, slik at den står på det sist
leste ordet når du stopper. Du stopper lesingen ved å trykke Ctrl. Hvis du ønsker å
redigere underveis, kan du gjøre det, for så å starte lesingen igjen fra det stedet du
slapp. Dette er en nyttig funksjon.

6.2.2 Justere talesyntesen
Innstilling av talehastighet
Øke hastigheten
Minske hastigheten
Øke hastigheten når du bruker Les alt
Minske hastigheten når du bruker Les alt

Ctrl+Alt+Page Up
Ctrl+Alt +Page Down
Page Up
Page Down

Innstilling av volum
1. Trykk Insert+F11. Du får nå opp ei liste over de forskjellige ikonene som ligger i
Systemkurven (nederst til høyre på oppgavelinja).
2. Bruk piltastene til du står på valget Volum og trykk Enter for å velge det.
3. Volumkontrollen i Windows åpnes nå i et lite vindu på skjermen.
4. Bruk Page Down eller Pil ned for å minske volumet, eller Page Up eller Pil opp for
å øke volumet.
5. Bruk Alt+F4 for å gå ut av vinduet for justering av volum og tilbake til det
programmet du vil jobbe i.
Innstilling av tasteekko
Skjermleserne lar deg velge hvor mye du vil at skal leses opp, når du skriver en tekst.
Dette kalles tasteekko. Du kan velge å få lest opp hvert enkelt tegn etter hvert som
du skriver, eller å få lest opp det ferdige ordet når du trykker mellomromstasten. Du
kan også stille inn skjermleseren slik at ingenting blir lest opp når du skriver.
Jaws har disse valgene for tasteekko:
Tegn
Hvert tegn blir lest opp etter hvert som du skriver.
Ord
Ordet leses opp når du tar mellomrom eller et skilletegn.
Både tegn og ord
Hvert tegn leses etter hvert som du skriver. Når ordet er ferdig og du tar et
mellomrom eller setter et skilletegn, leses ordet opp.
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Ingen
Ingenting leses opp mens du skriver.
I Jaws stiller du inn tasteekko slik:
Bytt status for tasteekko

Insert+2

Ved å gjenta dette tastetrykket veksler du mellom de ulike valgene. Du stopper når
du hører talen lese det valget du ønsker å bruke.
Denne innstillingen gjelder ikke permanent. Når du slår av PC-en eller bytter til et
annet program, går innstillingene tilbake til det opprinnelige. Ønsker du å endre
tasteekkoet permanent, kan du bruke følgende framgangsmåte:
1. Trykk Insert+J for å aktivere Jaws-vinduet.
2. Velg Verktøy på menylinja.
3. Pil ned til valget Settings Senter og bekreft valget med Enter. Dialogboksen
Settings Senter åpnes nå..
4. Trykk Pil ned for å flytte markøren til listen over forskjellige valg.
5. Pil ned til markøren står på valget Tastaturekko.
6. Trykk F6 for å flytte markøren til de ulike valgene for tastaturekko.
7. Pil ned til ønsket alternativ og trykk Mellomrom for å aktivere det.
8. Trykk Enter for å bekrefte valget og gå ut av dialogboksen Settings Senter.
Innstilling for opplesing av skilletegn
Når du bruker talefunksjonen til å lese opp tekst for å få tak i innholdet, synes mange
det virker forstyrrende hvis talen leser hvert skilletegn, som punktum, komma,
utropstegn osv. I andre sammenhenger kan det være at du ønsker å få lest alle
detaljene i teksten.
Jaws har følgende valg for opplesing av skilletegn/spesialtegn:
Ingen
Noen
Mange
De fleste
Alle
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Du kan bruke følgende prosedyre for å bestemme hvilke skilletegn som skal leses
opp:

Figur 6 Programvinduet i Jaws.

1.
2.
3.
4.
5.

Trykk Insert+J for å aktivere programvinduet til Jaws
Trykk Alt+I for å åpne menyen Innstillinger.
Trykk Pil ned til markøren står på valget Stemmer.
Trykk Pil høyre for å åpne undermenyen.
Trykk Pil ned til markøren står på valget Stemmeinnstillinger og bekreft valget
med Enter. Dialogboksen Stemmeinnstillinger åpnes.

Figur 7 Dialogboksen Stemmeinnstillinger.

6. Trykk Tab til markøren står i feltet Tegnsetting.
7. Trykk Pil opp eller Pil ned til du finner ønsket valg.
8. Trykk Enter for å bekrefte valget og forlate dialogboksen.

38

Justere Jaws-ordrikhet
Det går an å stille inn forskjellige variabler for taleinformasjon i Jaws i dialogboksen
Settings Senter.
1. Trykk Insert+J for å aktivere Jaws-vinduet.
2. Velg Verktøy på menylinja.
3. Pil ned til valget Settings Senter og bekreft valget med Enter. Dialogboksen
Settings Senter åpnes nå..
4. Trykk Pil ned for å flytte markøren til valget Tale Hjelpenivå.
5. Trykk Pil høyre for å åpne undermenyen Hjelpenivå på talen.
6. Trykk F6 for å flytte markøren til de ulike valgene.
7. Pil ned til ønsket alternativ og trykk Mellomrom for å aktivere det.
8. Trykk Enter for å bekrefte valget og gå ut av dialogboksen Settings Senter.
9. Trykk Enter for å forlate dialogboksen.

6.2.3 PC-markør, musemarkør og virtuell markør

Skjermleserne opererer med ulike typer markører for å lese skjermbilder. Her er en
kort beskrivelse av markørtypene i Jaws.
Jaws opererer med 3 markørtyper: PC-markør, Jaws-markør og virtuell markør
PC-markør
Når PC-markør er slått på, betyr det at du flytter markøren til det programmet du
jobber i, for eksempel Word. Markøren styres da av dette programmet, og talen gir
info om de ulike feltene på skjermen du flytter programmets egen markør til. PCmarkøren er som standard slått på når Jaws starter, men kan også slås på ved å
trykke på pluss på talltastaturet (numerisk pluss).
Jaws-markør
Jaws-markør kan sammenlignes med musepekeren. Når Jaws-markør er aktiv, vil
musepekeren følge Jaws-markøren. Å aktivere Jaws-markør er nødvendig for å
kunne lese tekst på skjermen som ligger utenfor programmets egen markør. På
samme måte som musepekeren kan flyttes rundt i hele skjermbildet, kan Jawsmarkøren flyttes til alle deler av skjermbildet innenfor det aktive programvinduet.
Under flyttingen vil talen vil lese opp tekst eller gi beskjed når markøren kommer til
grafiske elementer. Når leselista brukes med Jaws-markør, kan markørhentetastene
brukes for å simulere et museklikk.
Man kan slå på Jaws-markør ved å trykke på minus på talltastaturet (numerisk
minus). Bruk av Jaws-markør er arbeidskrevende for en leselistbruker og bør derfor
ikke brukes ofte.
Virtuell markør
Den virtuelle markøren i Jaws virker når du kommer inn i et dokument som er laget i
HTML-formatet, for eksempel en webside eller andre dokument som er laget i HTLformat. På en webside kan man vanligvis ikke bruke piltaster for å gå fra element til
element, og lese gjennom teksten på den måten.
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Det er dette den virtuelle markøren kompenserer for. Den opptrer som en slags
kunstig PC-markør som kan flyttes på skjermen, slik at talen kan gjengi det som står
der. Den virtuelle markøren slår seg automatisk på når du kommer inn i et HTMLdokument. For å slå den på eller av, trykk Insert+Z. Husk: Mottar du e-post i htmlformat, er det også virtuell markør som er aktiv.

6.2.4 Gå til topp og bunn av vinduet (lese tittellinje og statuslinje)

Øverst i skjermbildene er det vanligvis en tittellinje. Her finner du info om hvilket vindu
du er i. Det er nyttig å kunne lese tittellinjen hvis du lurer på hvor du er i programmet.
Av og til kan det åpnes en melding på skjermen mens du arbeider uten at du er
forberedt på det. For å finne ut hva slags vindu dette er, kan du bruke
skjermleserfunksjonen som heter «toppen av vinduet». Denne funksjonen leser den
øverste linja i det vinduet som er i fokus, dvs. tittellinja.
Både tittellinja og statuslinja kan leses både med tale og ved å flytte leselistas fokus
dit.
I det følgende skisseres hvordan dette kan gjøres i Jaws:
Lese tittellinja ved hjelp av tale
Lese statuslinja ved hjelp av tale
Flytte leselistas fokus til tittellinja
Flytte leselistas fokus til statuslinja

Insert+T
Insert+Page Down
Egen knapp på leselista
Egen knapp på leselista

Når du har brukt funksjonen for å flytte leselista til tittellinja eller statuslinja, må du
trykke på leselistas knapp "Gå til markør" for å gå tilbake til teksten (eller markøren i
det programmet du jobber i).

6.3 Tekstbehandling

6.3.1 Bruke stavekontroll

For å aktivere stavekontrollen kan du bruke følgende framgangsmåte:
Alternativ 1
1. Trykk Alt+F7 for å starte stavekontrollen. Da åpnes en meny, og talen leser ordet
som er feil. Markøren står på første alternativ til endring (hvis Word har forslag)
2. Lukk forslagslista med Esc for å lese hvilket ord som er feil. Dette ordet er nå
merket.
3. Trykk programtasten for å få fram lista igjen.
4. Velg med Enter. (Du kan også redigere direkte i det ordet som er feil dersom du
ønsker det.)
5. Gjenta prosessen fra punkt 1 for å gå til neste feil. Du kan avslutte når du vil og
dokumentet lagres med de endringer du har gjort.
Alternativ 2
Trykk F7 for å åpne dialogboksen Stavekontroll og grammatikk:
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Figur 8 Dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Stavekontrollen starter der markøren er plassert i teksten når du starter funksjonen.
Når du kommer inn i Stavekontrollens dialogboks, vil markøren stå i feltet "Ikke i
ordlisten", på det første ordet i teksten som Word oppfatter som feil. Ordet er vist i
sammenheng med den teksten den står i.
Hvis du ser at ordet er feil og du vet hvordan du vil rette det, kan du bare skrive
rettingen direkte i dette feltet. Du bekrefter valget med å trykke Alt+E, som er
tastaturkombinasjonen for valget Endre. Word vil nå automatisk gå videre til det
neste ordet i teksten som oppfattes som feil.
I feltet "Forslag" vises en liste over Words forslag til erstatning for det aktuelle ordet.
Du kan komme til dette feltet ved å trykke Tab en gang. Du blar mellom de ulike
valgene med piltastene. Hvis du finner et ord som du vil bruke, velger du det ved å
trykke Alt+E (for Endre).
Hvis ingen av forslagene til Word er aktuelle å bruke, kan du gå tilbake til feltet "Ikke i
ordlisten" ved å flytte markøren ett felt tilbake med Alt+Tab. Du kan også nå alle felt
ved å bruke Tab, men dette er et tungvint alternativ.
Liste over noen hurtigtaster i Stavekontrollens dialogboks:
Endre
Ignorer en gang
Ignorer alle
Legg til i ordliste
Endre alle
Angre rediger

Alt+E
Alt+I
Alt+O
Alt+L
Alt+D
Alt+I

Når stavekontrollen har gått gjennom alle ord som Word oppfatter som feil, avsluttes
funksjonen med denne meldingsboksen:
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Figur 9 Meldingsboks med teksten "Stave- og grammatikkontrollen er fullført".

Du bekrefter valget OK ved å trykke Enter. Markøren kommer da tilbake til teksten
din. Hvis du ønsker å avslutte Stavekontrollen før den har gått gjennom hele
dokumentet, trykker du Esc som vil aktivere valget Avbryt.
Alle endringer du har aktivert ved å velge Alt+E (Endre) i Stavekontrollens
dialogboks, vil da beholdes selv om du avslutter Stavekontrollen før den har gått
gjennom hele dokumentet.
Jaws har noen hurtigtaster til bruk ved stavekontroll:
List stavefeil

Alt+Skift+L

Navigasjonstaster (slås av og på med Insert+Z).
Neste feilstavede ord
Forrige feilstavede ord

M
Skift+M

6.3.2 Lage mapper

Det er flere måter å lage mapper på. Ofte gjøres det i programmet Utforsker. Det er
også mulig å gjøre det i Word, da slipper eleven å gjøre seg kjent med et nytt
program for å organisere dokumentene sine i mapper.
For å lage nye mapper i Word, må du stå i dialogboksen Åpne eller Lagre som. I
dette eksemplet brukes dialogboksen Åpne.
Følgende framgangsmåter kan brukes:
Alternativ 1
1. Trykk Ctrl+O for å komme inn i dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet
Filnavn.
2. Hvis du skal lage den nye mappa et annet sted enn fokus er, skriver du inn banen
til den mappa eller stasjonen der du vil plassere den nye mappa og trykk Enter.
3. Trykk Skift+Tab til markøren står i verktøyfeltet som viser knappene Organiser,
Visninger og Ny mappe. Bruk markørhenteren og klikk på knappen Ny mappe.
(Du kan også flytte markøren til knappen Ny mappe med Pil høyre og deretter
trykke Mellomrom for å aktivere den.)
4. Skriv inn mappenavn og trykk Enter.
5. Når du er ferdig med å lage mappa, trykker du Esc for å komme ut av
dialogboksen Åpne.
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Alternativ 2
1. Trykk Ctrl+O for å komme inn i dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet
Filnavn.
2. Hvis du skal lage den nye mappa et annet sted enn fokus er, skriver du inn banen
til den mappa eller stasjonen der du vil plassere den nye mappa og trykk Enter.
3. Trykk Skift+Tab til markøren står i feltet for Fil- og mappeliste. Talesyntesen sier
"ikke valgt", dvs. at ingen mappe eller fil er merket.
4. Trykk tasten for hurtigmenyer og velg Ny, deretter Mappe.
5. Skriv inn navnet på mappen og bekreft med Enter.
6. Når du er ferdig med å lage mappa, kan du trykke Esc for å komme ut av
dialogboksen Åpne.

6.3.3 Endre navn på filer og mapper

Du kan bruke dialogboksen Åpne eller Lagre som også når du skal endre navn på
dokumenter (filer) eller mapper.
Følgende framgangsmåte kan brukes:
1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne.
2. Bruk vanlig strategi for å finne riktig mappe.
3. Flytt markøren til fillisten med Skift+Tab to ganger og plasser markøren på mappa
eller dokumentet som du ønsker å endre navn på.
4. Trykk F2. Du er nå i redigeringsmodus, og kan skrive inn ønsket navn på mappa
eller dokumentet markøren står på.
5. Trykk Enter for å bekrefte det nye navnet.
6. Trykk Esc for å gå ut av dialogboksen.
Du kan også bruke programtasten til å åpne hurtigmenyen, og deretter velge
menypunktet Gi nytt navn.

6.3.4 Organisere dokumenter i undermapper

På dette trinnet bør eleven fortsette med å lære oppbygningen av mappestrukturen.
Når eleven har lært å lage mapper, er det også naturlig å snakke om og arbeide med
å lage en hensiktsmessig mappestruktur med hovedmapper og undermapper.

6.3.5 Slette dokumenter

For å slette dokumenter i Word kan følgende framgangsmåte brukes:
1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne.
2. Finn riktig mappe.
3. Flytt markøren til fillisten ved å trykke Alt+Tab to ganger og stå med markøren på
dokumentet som du ønsker å slette.
4. Trykk Delete. Du får nå fram en dialogboks som ber deg bekrefte om du ønsker å
slette dokumentet eller mappa. Velg Ja for å bekrefte.
5. Trykk Esc for å gå ut av dialogboksen.
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6.3.6 Endre visningsmodus på dokumenter

I Word finnes flere alternativ for hvordan et dokument kan vises skjermen. De to
vanligste visningene er "Kladd" og "Utskriftsoppsett".
I visningen "Kladd" dekker dokumentet hele skjermen på denne måten:

Figur 10 Tomt dokument i Word med visningen Kladd.

I "Utskriftsoppsett" vil det samme dokumentet vises på denne måten:

Figur 11 Tomt dokument i Word med visningen Utskriftsoppsett.

Denne visningen kan være praktisk å bruke for personer som ser, fordi man får et
inntrykk av hvordan dokumentet vil se ut på papiret.
For en som bruker leselist, vil imidlertid denne visningen være upraktisk, fordi
skjermleseren vil prøve å vise på leselista at det er en form for kant rundt dokumentet
på skjermen. Følgen av det er at begynnelsen på hver tekstlinje vil begynne et godt
stykke til høyre på leselista i stedet for helt fra venstre. Det blir en slags marg som
gjør at leselistas antall celler ikke utnyttes fullt ut. Det betyr at leselistbrukerens vindu
for å lese av skjermen blir mindre enn nødvendig og gjør arbeidet mindre effektivt.
Det beste er derfor å bruke visningen "Kladd" for en som arbeider i Word med
leselist.
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Leselistbrukere vil likevel ofte støte på dokumenter som er skrevet i visningen
"Utskriftsoppsett", fordi så mange seende bruker denne visningen. Hvis den som
skriver et dokument bruker denne visningen på sin PC når dokumentet lagres, vil
dokumentet åpnes i «Utskriftsoppsett» når en leselistbruker åpner det på sin maskin,
selv om leselistbrukeren har sin Word stilt inn på visningen "Kladd". Det er derfor
viktig at elevene lærer å bytte til visningen "Kladd", dersom de ser at teksten
begynner langt inn til høyre på leselista i stedet for helt fra venstre.
Følgende framgangsmåter kan brukes for å endre visningsmodus:
Alternativ 1
Trykk Ctrl+Alt+N
Alternativ 2
1. Trykk Alt+N for å åpne menyen Vis
2. Trykk Tab til markøren står på valget Kladd
3. Trykk Enter for å bekrefte valget

6.4 Excel

6.4.1 Bruke Excel som kalkulator

Fortsett å bruke Excel som kalkulator som beskrevet i kapittel 5.4.

6.5 E-post

6.5.1 Vedlegg
Lage en melding med vedlegg
For å sette inn et vedlegg i Microsoft Outlook kan denne framgangsmåten brukes:
1.
2.
3.
4.

Lag en ny melding og skriv inn adresse, emne og tekst på vanlig måte.
Trykk Alt for å flytte markøren til menylinja.
Trykk pil høyre til markøren står på menyen Sett inn og bekreft med Enter.
Markøren står nå på valget Legg ved fil. Trykk Enter for å bekrefte valget.
Dialogboksen Sett inn fil åpnes nå. Denne ligner mye på Words dialogboks Åpne
og Lagre som.
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Figur 12 Dialogboksen Sett inn fil.

5. Skriv inn banen til den filen du vil legge ved, på samme måte som du gjør for å gå
til riktig mappe når du åpner et dokument i Word. Trykk Enter for å bekrefte.
6. Trykk Skift+Tab to ganger for å flytte markøren til fillisten.
7. Bruk piltastene til du finner fila du vil legge ved meldingen.
8. Trykk Enter for å bekrefte valget. Markøren kommer nå tilbake til meldingen din,
og fila du valgte ligger nå som vedlegg.
9. Send meldingen på vanlig måte med Ctrl+Enter.
Åpne et vedlegg i en melding
Når du blar gjennom meldingene i Innboks, vil Jaws annonsere at meldingen har
vedlegg ved å si ”har vedlegg”.
For å åpne et vedlegg kan du bruke følgende framgangsmåte:
1.
2.
3.
4.

Åpne meldingen på vanlig måte. Markøren står nå i meldingsfeltet.
Trykk Skift+Tab for å flytte markøren ett felt bakover til feltet der vedlegget ligger.
Bruk piltastene for å bla mellom vedleggene (Hvis det er mer enn ett.)
Trykk Enter for å åpne vedlegget. Vedlegget vil nå åpnes i det programmet det er
laget i; f.eks. Word hvis det er et Word-dokument.

6.6 Internett

6.6.1 Aktuelle læringsmål

•
•
•
•
•

Repetere og videreutvikle strategier for å finne fram på kjente websider
Videreutvikle og repetere søk etter informasjon
Ta vare på informasjon funnet på nettet (merke og kopiere)
Laste ned filer
Forstå hvordan tabeller er satt opp

46

Noen aktuelle funksjoner
Repetisjon:
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O
• Gå til forrige/neste side med Alt+Pil venstre/høyre
• Navigere på webside med piltaster
• Samle liste over overskrifter
• Flytte til neste/forrige overskrift
• Samle liste over linker
• Hoppe til tekstblokk
• Hoppe til avsnitt
• Finne og skrive i redigeringsfelt
• Virtuelt søk (søk etter tekst på den aktive siden)
• Bruke rammer
Nytt:
• Listebokser
• Knapper
• Radioknapper
• Avkrysningsbokser
• Merke og kopiere tekst fra Internet Explorer til Word
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Hoppa over linkar
• Virtuelt søk
• Tabellar
• Bruk av skjema på websider
• Arbeida med ulike skjemakontrollar
• Merka og kopiera tekst

6.7 OCR-program

6.7.1 Skanne og overføre skannet tekst til tekstbehandler

Det finnes flere typer programmer for skanning av tekst. De som er mest brukt er
OmniPage, Cicero og Open Book.
Det er viktig å merke seg at en aldri må forvente at eleven som er blind, skal ta imot
tekst på vanlig skrift og skanne det selv, hvis det er noe som skal deles ut i klassen
og arbeides med. Denne tilretteleggingen må alltid lærer eller andre som jobber med
tilretteleggingen for den blinde eleven, gjøre på forhånd. Grunnene til dette er flere.
For det første vil eleven tape tid på å måtte gjøre lærestoffet tilgjengelig i stedet for å
jobbe med faget. En annen grunn er at skanneprogrammene ofte leser feil, og det er
ikke alltid at en tekst blir tolket så godt av skanneprogrammet at det gir mening.
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Det er likevel viktig at eleven etter hvert lærer seg å skanne, fordi det vil bli en viktig
måte å kunne skaffe seg informasjon på, på egen hånd, som ellers ville være
utilgjengelig.
På dette trinnet er det tilstrekkelig med en enkel innføring i å skanne tekst, ta den inn
i tekstbehandleren og å rette den.
I det følgende beskrives framgangsmåten for enkel skanning i Cicero, OmniPage, og
Open Book.
Cicero
1. Åpne programmet Cicero på vanlig måte fra Startmenyen, eller ved hjelp av
hurtigtasten Skift+Ctrl+O.
2. Åpne lokket på skanneren og legg arket med teksten i skanneren. Teksten skal
plasseres med teksten ned i høyre hjørne lengst bak på skanneren.
3. Trykk F2. Skanningen vil nå starte og Cicero vil skanne dokumentet som ligger i
skanneren, gjenkjenne teksten og den vil vises på skjermen. Cicero vil deretter
begynne å lese opp teksten. Du kan starte og stoppe opplesingen med
mellomromstasten.
4. For å flytte teksten til Word: Velg Fil og deretter menypunktet Send til
tekstbehandler, eller følg pkt 6 til 9 i beskrivelsen til alternativ 1.

Figur 13 Programvinduet til Cicero med en skannet tekst synlig.

OmniPage
Når du installerer OmniPage kan du velge å legge inn en meny i Words verktøylinje
eller bånd, der skanningen kan startes fra. Teksten skannes da direkte inn i Word.
Dette menyvalget vil ligge under menyen Tillegg og heter OmniPage. Når du åpner
denne menyen vil du ha to valg tilgjengelig: Acquire text og Acquire text settings.
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Figur 14 Programvinduet i Word med menyen OmniPage åpen.

For å skanne tekst kan følgende framgangsmåte brukes:
1. Åpne lokket på skanneren og legg arket med teksten i skanneren. Teksten skal
plasseres med teksten ned i høyre hjørne lengst bak på skanneren.
2. Åpne Word, slik at et nytt dokument er tilgjengelig i vinduet. (Dersom Word
allerede er åpen, lager du et nytt dokument ved å trykke Ctrl+N.)
3. Trykk Alt for å flytte fokus til menylinjen.
4. Trykk pil høyre til du finner menyvalget Tillegg helt til høyre på menylinjen.
5. Trykk Enter for å åpne menyen.
6. Trykk Tab til markøren står på valget OmniPage og Enter for å åpne.
7. Trykk Tab for å flytte markøren til valget Acquire text.
8. Trykk Enter for å velge Acquire text. OmniPage vil nå lese dokumentet som ligger
i skanneren, gjenkjenne teksten og den vil automatisk legges inn i det åpne
dokumentet i Word.
9. Les gjennom teksten og bruk vanlig tekstbehandling for å rette feil og rydd i
layouten til den blir slik du vil ha den.
10. Hvis du vil skanne flere sider, plasserer du markøren nederst i dokumentet,
legger ny tekst i skanneren og gjentar prosedyren.
Open Book
Når du bruker Open Book, må du åpne selve programmet for å foreta skanningen.
Du kan åpne programmet på vanlig måte fra Startmenyen, eller du kan velge
menypunktet Tillegg og deretter Scan using Open Book i Word 2010.
Når programmet er åpnet, kan du bruke følgende framgangsmåte for å skanne tekst
og å overføre den til Word:
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1. Åpne lokket på skanneren og legg arket med teksten i skanneren. Teksten skal
plasseres med teksten ned i høyre hjørne lengst bak på skanneren.
2. Trykk mellomrom. Skanningen vil nå starte og Open Book vil skanne dokumentet
som ligger i skanneren, gjenkjenne teksten og den vil komme fram på skjermen.
Open Book vil deretter begynne å lese opp teksten.
3. Gjenta punkt 1 og 2 til du har skannet all teksten du ønsker. Du er nå klar til å
kopiere teksten over til Word for å bearbeide den.
For å flytte teksten over til Word kan du bruke en av tre framgangsmåter:
Alternativ 1
1. Åpne menyen Launch i Open Book.
2. Trykk Pil ned til markøren står på valget Word.
3. Trykk Enter for å bekrefte. Det åpnes nå en dialogboks, der du får spørsmål om å
lagre med et foreslått navn, eller om du vil lagre med et annet navn.
4. Svar Ja.
5. Word åpner seg nå med teksten du skannet. Teksten er lagret med navnet Uten
navn.doc. Lagre teksten på vanlig måte der du ønsker.
Alternativ 2
1. Merk hele teksten med Ctrl+A.
2. Trykk Ctrl+C for å kopiere teksten.
3. Åpne Word eller bruk Alt+Tab for å gå til Word dersom det allerede er åpent. Sørg
for at det er et nytt dokument tilgjengelig i Word.
4. Trykk Ctrl+V for å lime inn teksten du kopierte fra Open Book.
5. Les gjennom teksten og bruk vanlig tekstbehandling for å rette opp feil.
Alternativ 3
1. Trykk Ctrl+S for å lagre. Du kommer inn i dialogboksen Lagre som.
2. Gi dokumentet navn og lagre det i den mappa du ønsker.
3. Lukk Open Book.
4. Åpne Word og hent dokumentet på vanlig måte.

6.7.2 Rette tekst

På dette trinnet kan eleven bruke enkel tekstbehandling for å rette teksten. La eleven
lese gjennom en tekst og rette fortløpende de feil han finner.

50

7 Syvende trinn
7.1 Windows

7.1.1 Dialogbokser og menyer i Windows

En leselistbruker har også muligheten til å finne fram i Windows og nyttiggjøre seg
programmene på samme måte som seende gjør ved å "lete, finne og velge" i
menyer. For at dette skal være mulig, er det nødvendig at han får opplæring i
hvordan programmiljøet er bygd opp.
Når du underviser i bruk av leselist i Windows-miljø, er det viktig å hele tiden være
bevisst på at leselistbrukeren ikke har det samme overblikket over skjermen som en
seende har. Når vi kommer inn i en meny eller dialogboks, får leselistbrukeren bare
den informasjonen som til enhver tid vises på leselista eller leses opp av
talesyntesen.
Jobb sammen med eleven med å utforske forskjellige menyer og dialogbokser.
Forklar hvordan de forskjellige dialogboksene er bygd opp, hvilke valg de har, og
hvordan man kan forflytte seg mellom de ulike valgene.
Her er noen nyttige tastetrykk for å bevege seg i Windowsprogrammer med
tastaturet:
Alt
Enter
Piltaster
Tab
Skift+Tab
Ctrl+Tab
Skift+Ctrl+Tab
Mellomrom
Esc

Går til menylinje eller ut av menyer.
Aktiver valget eller knappen som markøren står på.
Gå mellom valg i ulike lister, menyer eller radioknapper.
Flytter ett felt framover i en dialogboks.
Flytter ett felt bakover i en dialogboks.
Flytter ett faneark framover i en dialogboks.
Flytter ett faneark bakover i en dialogboks.
Slå av og på avkrysningsboks eller aktiver knappen som
markøren står på.
Avbryt. (Går ut av dialogbokser).

7.1.2 Gå til ønsket valg i menyer og lister ved bruk av første bokstav

Når du arbeider i lister over filer eller i menyer, kan du i stedet for å bruke piltastene
hoppe direkte til valget som begynner med en bestemt bokstav ved å trykke
bokstaven. Denne funksjonen virker i Startmenyen og i de aller fleste lister over filer.

I menyer inne i programmer er det vanligvis en understreket bokstav som kan trykkes
for å gå direkte til et valg. Å trykke forbokstaven for å hoppe fra valg til valg i disse
menyer, fungerer ikke. Her må du enten lære deg hvilken bokstav som er
understreket i det valget du ønsker, eller bruke piltastene til ønsket valg.
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Eksempel på meny med understrekete bokstaver for direkte valg:

Figur 15 Programvinduet Windows utforsker med åpen meny.

Ved å kjenne til muligheten for å forflytte seg i lister ved å taste forbokstav til ønsket
fil, kan du effektivisere arbeidet med å finne riktig dokument i fillisten i dialogboksen
Åpne. Det gjelder også ii mange andre typer lister. Hvis du skal operere i en type liste
du ikke har erfaring med, kan du prøve deg fram for å se om det fungerer eller ikke.
I dialogbokser er det vanligvis en understreket bokstav i navnet på de ulike feltene
eller knappene. Meningen med disse er at de skal kunne brukes for å gå direkte til
dette valget med tastaturet i stedet for å bruke piltastene eller Tab, altså en rask
måte å hoppe direkte dit du ønsker. For at leselistbrukeren skal kunne bruke denne
metoden, er han avhengig av å lære seg hvilken bokstav som er understreket på de
ulike valgene. Et eksempel på et felt det er hensiktsmessig å lære seg understreket
bokstav på er feltet Navn i dialogboksen Skriv ut. Her er bokstaven N understreket,
og du kan hoppe direkte til feltet der du velger skriver med Alt+N i stedet for å trykke
Tab 9 ganger. Altså meget tidsbesparende. Et annet eksempel kan være valgene på
menylinja i Word.
For å lære hvilke bokstaver som er understreket, kan man følge med på hva talen
sier når man kommer til et valg på menyen eller et felt i en dialogboks. Talen vil si
hvilken bokstav som er understreket.
Skjermleserne har flere forskjellige nivåer for talestøtte som man kan velge mellom. I
Jaws vil talen annonsere hvilken bokstav som er understreket på alle nivåene, med
mindre du har gått inn i programmet og valgt det bort aktivt.
I Jaws kan du også få lest opp understreket bokstav i det feltet markøren står på når
du er inne i en dialogboks. Hurtigtasten for dette er:
Les hurtigtast for feltet markøren står i

Skift+Num 5

En annen måte å finne ut hvilken bokstav som er understreket på, er å sjekke på
leselista hvilken bokstav i feltnavnet som markøren står på. Markøren vil nemlig stå
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på understreket bokstav, og leselista vil vise det på samme måte som den viser
markørens plassering f.eks. når du skriver i et Word-dokument.

7.2 Skjermleser og leselist
7.2.1 Bytte talesyntese

Når du arbeider med skjermleser kan du ha flere talesynteser (programmer som
genererer tale) tilgjengelig. Skjermleserne har funksjoner for å bytte mellom de
aktuelle talesyntesene. Dette kan gjøres slik i Jaws:
1. Trykk Ctrl+Ins+S. Det åpnes nå et vindu som viser en liste over tilgjengelige
talesynteser.
2. Bruk piltastene til du står på ønsket talesyntese.
3. Trykk Enter for å velge.

7.2.2 Finne fram i systemkurven på skrivebordet

Systemkurven er plassert nederst til høyre på skrivebordet på Oppgavelinjen slik
bildet viser.

Figur 16 Skrivebordet med oppgavelinje og systemkurv.

Systemkurven

Her finner du ikoner for forskjellige programmer. Blant annet ligger maskinens
volumkontroll her. Disse ikonene når vi vanligvis ved å bruke mus og klikke på dem.
Siden en leselistbruker ikke kan bruke mus, må det andre strategier til for å nå disse
programmene. Skjermleserprogrammene har innebygde funksjoner for å få tak i
disse. Slik kan du gjøre dette ved hjelp av Jaws:
1. Trykk Insert+F11. Nå åpnes en liste over programmene i systemkurven i et eget
vindu.
2. Bruk piltastene til å bla deg fram til det programmet du ønsker å aktivere og trykk
Enter. Programmet aktiveres nå på skjermen i et vindu slik at du kan gjøre de
endringene du ønsker.

7.2.3 Skjermleserens modus

Jaws opererer med tre forskjellige modi, det vil si at du har tre valg for hvordan talen
og leselista skal presentere informasjonen fra skjermen. De kalles Linjemodus,
Strukturmodus og Talehistorie. I det følgende gis det en kort beskrivelse av de ulike
modi i Jaws.
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Linjemodus
Med denne modusen viser leselista det som står på skjermen slik det er plassert i
virkeligheten. Det betyr at den noen ganger viser tekst eller elementer som ikke har
noen sammenheng med elementet markøren står på.
Et eksempel: Du har trykket kommandoen for å lukke dokumentet "Testdokument"
uten å lagre først, og får opp en dialogboks der du må svare på om du vil lagre
endringene i dokumentet:

Figur 17 Meldingsboks i Word.

Hvis Jaws er stilt inn på linjemodus, vil den lese tvers over linja som markøren står
på, dvs. at leselista vil vise " Ja Nei Avbryt". I dette tilfellet betyr det at du enten
må bruke talen for å høre spørsmålet "Vil du lagre endringene i Testdokument.doc?",
eller du kan flytte leselistas fokus til venstre (og opp) til du finner spørsmålet. Deretter
kan du aktivere valget. Du ser hvilken knapp som er aktiv ved å sjekke på leselista
hvor markøren står. Du kan også lytte til talen når du kommer inn i dialogboksen.

Strukturmodus
I strukturmodus presenteres informasjonen mer i sammenheng, uavhengig av
hvordan tekst og knapper er plassert i skjermbildet. Det betyr at informasjonen i
meldingsboksen ovenfor, vil presenteres slik på leselista:
Microsoft Office Word dlg Vil du lagre endringene i Testdokument.doc? Ja btn
Talen sier omtrent det samme.

Talehistore
Når en bruker innstillingen talehistorie viser leselista det samme som talen sier.
Denne modusen brukes sjelden.
De fleste leselistene har lagt funksjonen for å bytte mellom linjemodus,
strukturmodus og talehistorie til en av knappene på leselista, slik at du kan rulle
mellom de forskjellige modiene ved å trykke på denne knappen. Det er den raskeste
og enkleste måten å gjøre det på. Du kan også bytte mellom linjemodus,
strukturmodus og talehistorie ved å gå inn i menyene i programvinduet til Jaws.

7.2.4 Lese lange tekster med talesyntese

Når du skal lese gjennom lange tekster, er det lurt å lære å bruke talesyntesen for å
kunne arbeide raskt og effektivt. Du bør kjenne til de forskjellige innstillingene i
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skjermleseren som bestemmer hvilke detaljer i teksten du vil ha lest opp og eller ikke.
Det kan være ganske slitsomt å høre hvert punktum og komma i teksten bli lest opp,
hvis det er selve innholdet du er interessert i.
Kapittel 6.2.2 beskriver hvordan du stiller inn disse variablene i Jaws. Repeter gjerne
disse funksjonene slik at elevene blir bevisst på at de finnes og blir fortrolig med å
bruke dem. Utover dette er det trening i å lytte til talesyntesen som skal til, slik at man
blir flink til å oppfatte hva som sies, og etter hvert kan øke talehastigheten. Mange
elever trenger en del oppmuntring til dette.

7.3 Tekstbehandling
7.3.1 Søk og erstatt

Funksjonen for å søke og erstatte tekst kan være nyttig i mange sammenhenger. En
typisk situasjon er når du har skannet en tekst, og vil erstatte ord som OCRprogrammet har lest feil.
Følgende framgangsmåte kan brukes:
1. Trykk Ctrl+H for å åpne dialogboksen Søk og erstatt. Den ser sånn ut:

Figur 18 Dialogboksen Søk og erstatt.

2. Markøren står nå i feltet Søk etter. Skriv inn teksten du vil erstatte med noe nytt.
3. Trykk Tab for å gå til feltet Erstatt med, og skriv inn teksten du vil erstatte den
gamle med.
4. Trykk Enter. Word vil nå søke etter teksten du skrev inn og stoppe ved det første
stedet der den forekommer i dokumentet. Markøren står fremdeles inne i
dialogboksen.
5. Trykk Ctrl+Tab for å flytte markøren ut av dialogboksen og i teksten som ligger i
bakgrunnen. Du vil vanligvis se nok av sammenhengen teksten står i, til at du kan
ta stilling til om du ønsker å erstatte teksten.
6. Trykk Ctrl+Tab for å flytte markøren inn i dialogboksen Søk og erstatt igjen.
7. Du har nå følgende valg tilgjengelig: Trykk Alt+R for erstatt, Alt+A for erstatt alle,
Alt+N for søk etter neste.
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8. Gjenta prosedyren med å sjekke sammenhengen før du erstatter om ønskelig.
Når du er ferdig med å søke og erstatte gjennom hele teksten vil det komme opp
en meldingsboks om det.
9. Trykk Enter for å bekrefte, og du er tilbake i teksten igjen.

7.3.2 Fast sideskift

Fast sideskift vil si at du tvinger fram en ny side uavhengig av om den siden du
skriver på, er fullskrevet eller ikke. For å legge inn et fast sideskift i Word bruker du
denne hurtigtasten:
Ctrl+Enter

7.4 Utforsker og Min datamaskin
7.4.1 Mappestruktur på disken

Det er viktig at eleven lærer om mappestruktur på maskinen. Hvis han forstår
hvordan stasjonene (C: D: osv.) og mappene er strukturert på maskinen, vil han
lettere kunne holde orden på filene sine.
Det er flere måter å arbeide med dette på. En måte er å bruke programmet Windows
Utforsker. Windows Utforsker åpner du via Start-menyen under Programmer og
Tilbehør. Hvis du velger Utforsker på Start-menyen er fokus på mappene og filene i
mappa som heter Biblioteker.
Et annet alternativ er å åpne ikonet på skrivebordet som heter Datamaskin. Fokuset
vil da være i høyre felt på Lokaldisk (C:).
Det finnes også en hurtigtast som åpner Windows Utforsker, nemlig Wintast+E. Hvis
du starter Utforsker med denne hurtigtasten, er også fokus på Lokal disk (C:).
Du kan også åpne Windows Utforsker med ønsket stasjon aktiv ved å velge
Datamaskin på Startmenyen. Dette forutsetter at menypunktet Datamaskin er stilt inn
til å vises som meny (ikke Kobling). Denne innstillingen kan du finne ved å åpne
hurtigmenyen på Start-knappen, deretter Egenskaper og Tilpass.
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Figur 19 Programvinduet til Windows Utforsker.

Enten du velger å starte programmet ved å klikke på ikonet Datamaskin på
skrivebordet, med win+E eller du velger Utforsker fra Start-menyen, ser programmet
helt likt ut. Forskjellen er altså bare at fokuset vil være på forskjellige steder.
I Windows 7 består utforskeren av flere felt, og du kan bruke Tab for å navigere
mellom de forskjellige delene av programmet. De viktigste feltene for de fleste er
sannsynligvis trestrukturen med liste over mapper og undermapper og feltet med liste
over mapper og filer.
Navigasjonsrute
Den venstre delen av skjermbildet, som inneholder trestrukturen med stasjoner,
mapper og undermapper, kalles Navigasjonsruta. For noen elever kan det være
nyttig å fjerne denne for å få et mer oversiktlig skjermbilde. Navigasjonsruten fjernes
ved å gå til knappen Organiser på verktøyraden. Velg Oppsett og Navigasjonsrute.
For elever som har god oversikt over PC-en sin, kan det være hensiktsmessig å ha
på navigasjonsruten. I navigasjonsruten får man en god oversikt over
mappestrukturen. Skjermleseren vil annonsere om det er undermapper til den
mappen som er i fokus, og den sier om mappen er åpen eller lukket.
Når markøren står på en mappe, kan du trykke Tab for å flytte markøren til høyre felt
som viser undermapper og filer. Du hopper tilbake til trevisningen ved å bruke
Skift+Tab.
Når du flytter markøren i trestrukturen i Windows Utforsker, vil skjermleseren
annonsere om stasjonen eller mappa markøren står på, er åpen eller lukket. Visuelt
får vi denne informasjonen ved at vi ser et pluss-tegn foran mappa hvis den er lukket,
og et minus-tegn hvis den er åpen.
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Noen hurtigtaster i Windows utforsker
Pil ned
Pil opp
Pil høyre
Pil venstre
Tab
Skift+Tab
End
Alt+D

Flytte markøren til neste element i listen
Flytte markøren til forrige element i listen
Åpne undermapper
Lukke undermapper
Flytte markøren til neste felt i skjermbildet
Flytte markøren tilbake til forrige felt i skjermbildet
Vise nederste del av det aktive vinduet
Flytte markøren til adresselinja

Gå til filer eller mapper
Du kan gå til ønsket fil eller mappe ved å taste forbokstaven til elementet. Dersom du
har markøren i dokumenter og skal åpne mappen norsk, trykker du n. Hvis flere valg
har samme forbokstav, kan du fortsette å taste bokstaven til du kommer til ønsket
element.
Har du for eksempel mappene norsk, nynorsk og Nina, må du taste n tre ganger for å
finne mappen nynorsk. Du kan også taste flere av bokstavene i navnet du vil gå til;
for eksempel ny for å flytte direkte til mappen nynorsk. Vær oppmerksom på at
dersom du bruker for lang tid før du taster neste bokstav, oppfatter programmet det
som første bokstav i et nytt navn.
Navigere i mappestrukturen
Du åpner en mappe ved å trykke Enter. For å gå et nivå opp i mappestrukturen,
bruker du Alt+Pil opp eller Slett bakover. Fokus vil da være på den mappen eller
stasjonen som du går ut av.
Du kan også bruke adresselinjen for å gå direkte til en mappe.
1. Trykk Alt+D for å gå til adresselinjen.
2. Skriv inn fullstendig bane som du ønsker å gå til, f.eks.: c:\4\no, trykk Enter.
3. Markøren står nå i mappen no.
Dersom du kjenner både banen og navnet på en fil, kan du skrive inn alt sammen på
adresselinjen og åpne filen direkte. Du har for eksempel en adresse: c:\4\no\test.doc
Filen test.doc i mappen no kan åpnes fra en hvilken som helst mappe ved at du
skriver c:\4\no\test.doc på adresselinjen.

7.4.2 Slette, flytte og kopiere mapper og filer
Slette en mappe eller fil
1. Flytt markøren til mappa eller fila du ønsker å slette.
2. Trykk Delete for å legge mappa eller fila i Papirkurven.
3. Dersom du ønsker å slette den uten å legge den i Papirkurven trykker du

Skift+Delete. Fila eller mappa blir da slettet for godt, og kan bare hentes fram
med spesialverktøy.
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Flytte en mappe eller fil
1.
2.
3.
4.

Flytt markøren til mappa eller fila du ønsker å flytte.
Trykk Ctrl+X for å klippe ut.
Flytt markøren til den stasjonen eller mappa du vil flytte den til.
Trykk Ctrl+V for å lime inn.

Kopiere en mappe eller fil
1.
2.
3.
4.

Flytt markøren til mappa eller fila du ønsker å kopiere.
Trykk Ctrl+C for å kopiere.
Flytt markøren til den stasjonen eller mappa du vil flytte den til.
Trykk Ctrl+V for å lime inn.

Vær oppmerksom på at du kan finne alle disse valgene ved å åpne hurtigmenyen
mens markøren står på mappa eller fila. I hurtigmenyen ligger også andre valg, som
f.eks. Gi nytt navn.

7.4.3 Sikkerhetskopiering

Det er viktig å lære eleven å ta sikkerhetskopi (backup) av dokumentene sine.
De fleste elevene har bøker og dokumenter på en minnepinne med en passende
mappestruktur.
En enkel måte å ta sikkerhetskopi av disse på, er å ha en mappe på harddisken, som
eleven jevnlig kopierer hele minnepinnens innhold over til. Hvis man gjør dette ofte,
minst en gang i uka, har man en sikkerhetskopi dersom noe skulle skje med
minnepinnen.
Her er en måte det kan gjøres på. Minnepinnen har her stasjonsnavnet "e" og mappa
for backup ligger på plasseringen c: (c:\backup):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpne Windows Utforsker. Markøren står i høyre felt.
Naviger til minnepinnen, stasjon e: og trykk Enter for å åpne den.
Trykk Ctrl+A for å merke alle filer og mapper.
Trykk Ctrl+C for å kopiere.
Naviger til stasjonen C, og åpne mappa "Backup".
Trykk Ctrl+V for å lime inn filene. Dialogboksen Kopier fil åpnes.
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Figur 20 Dialog boksen Kopier fil.

7. Trykk Tab til markøren står i feltet "Gjør dette med alle konflikter», og trykk
mellomrom for å aktivere valget.
8. Trykk Tab til markøren står på valget "Kopier og erstatt" og bekreft med Enter.
Alle filer i mappa Backup blir nå erstattet av de nyeste filene fra minnepinnen.

7.5 Excel

7.5.1 Kopiere og lime inn i Word og Excel

På dette trinnet kan eleven fortsette å bruke Excel som kalkulator. Eleven kan også
lære å kopiere regneuttrykket fra Word og lime det inn i Excel, regne ut og kopiere
svaret tilbake til Word. Her beskrives en måte å gjøre det på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merk regneuttrykket i Word og trykk Ctrl+C for å kopiere det inn i utklippstavla.
Åpne programmet Excel. Markøren vil stå i cellen a1.
Skriv = og trykk Ctrl+V for å lime regneuttrykket inn i Excel.
Trykk Enter for å få svaret.
Trykk Ctrl+C for å kopiere svaret til utklippstavla.
Bytt tilbake til Word ved å bruke Alt+Tab.
Trykk Ctrl+V for å lime inn svaret.
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7.6 E-post

7.6.1 Adressebok
Legge inn adresse i adresseboka
1. Åpne programmet Microsoft Outlook.
2. Trykk Ctrl+Skift+B for å åpne adresseboka slik at vinduet for adresseboka åpnes.
(Eller velg Verktøy på menylinja, pil ned til markøren står på Adressebok og trykk
Enter).

Figur 21 Programvinduet Innboks i Microsoft Outlook med menyen Verktøy åpen.

Figur 22 Dialogboksen Adressebok Kontakter.

3. Velg Fil på menylinja og deretter Ny oppføring. Vinduet Ny oppføring åpnes.
4. Sørg for at markøren står på valget Ny kontakt ved å bruke pil opp eller ned.
5. Trykk Enter for å bekrefte valget. Vinduet for registrering av kontakter åpnes.
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Figur 23 Dialogboksen Uten navn - Kontakt.

6. Skriv inn navn og e-postadresse. Du flytter markøren mellom feltene med Tab.
7. Trykk Ctrl+S for å lagre adressen og Esc for å gå tilbake til vinduet Adressebok.
8. Trykk Esc for å gå ut av vinduet Adressebok og tilbake til Innboks.

7.6.2 Sende e-post til flere samtidig
Velge adresse fra adresseboka
1. Åpne vinduet for ny melding. Markøren står i feltet Til.
2. Trykk Alt+T eller Ctrl+Skift+B for å åpne vinduet Velg navn.
3. Skriv inn noen bokstaver i navnet du leter etter og trykk Enter før å søke etter
aktuelle navn.
4. Pil ned for å bla mellom valgene i adresseboka.
5. Når du har funnet ønsket adresse, trykker du Enter for å legge den inn i
meldingen.
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Figur 24 Dialogboksen Velg navn: Resultat av søk - Kontakter.

6. Dersom meldingen skal sendes til flere personer, gjentar du prosedyren i punkt 3,
4 og 5.
7. Når du har funnet alle adressene, trykker du Enter for å forlate vinduet Velg navn.
Du kommer nå tilbake til meldingsvinduet, og hvis alt har gått som du ønsket, står
nå alle navnene du skrev inn i feltet Til.
8. Fortsett med å skrive og sende meldingen på vanlig måte.

7.6.3 E-postlister
Lage og bruke e-postliste
En e-postliste er en gruppe med navn (e-postadresser) som er lagt inn under ett
fellesnavn i e-postprogrammets adresseliste. Det betyr at når du velger dette navnet
når du sender en melding, sendes meldingen til alle navnene som er lagt inn i denne
gruppen.
Dette er svært praktisk, fordi du slipper arbeidet med å lete opp og legge inn alle
navnene hver for seg, når du skal sende meldinger til en bestemt gruppe mottakere.
En slik liste kalles en kontaktgruppe i Microsoft Outlook.
En kontaktgruppe kan lages på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpne programmet, slik at markøren står i Innboksen.
Velg Hjem på menylinja.
Trykk Tab til markøren står på valget Nye elementer og åpne med Enter.
Pil ned til markøren står på menyvalget Flere elementer.
Åpne menyen og velg Kontaktgruppe.
Vinduet Kontaktgruppe åpner seg. Markøren står i feltet Navn. Skriv inn navnet du
vil ha på kontaktgruppa.
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Figur 25 Dialogboksen Uten navn - Kontaktgruppe.

Neste skritt er å legge inn adressene til medlemmene i kontaktgruppa:
1. Trykk Alt for å flytte markøren til verktøylinja kontaktgruppa.
2. Trykk Tab til markøren står på feltet Velg medlemmer.
3. Trykk Enter for å velge. Dialogboksen Velg medlemmer: Kontakter åpnes.
Markøren står i søkefeltet.
4. Skriv inn noen bokstaver i navnet du leter etter og trykk Pil ned for å bla mellom
valgene i adresseboka.
5. Når du har funnet ønsket adresse, trykker du Enter for å legge den inn i
kontaktgruppa.
6. Gjenta prosedyren i punkt 8 og 9 til du har lagt inn alle navnene du vil ha i
kontaktgruppa.
7. Når du har funnet alle adressene, trykker du Enter for å forlate vinduet Velg
medlemmer. Du kommer nå tilbake til vinduet Kontaktgruppe.
8. Trykk Ctrl+S for å lagre kontaktgruppa.
9. Trykk Esc for å gå ut av dialogboksen.

7.8 Internett

7.8.1 Aktuelle læringsmål

•
•
•

Repetere og videreutvikle strategier for å finne fram på websider.
Videreutvikle og repetere søk etter informasjon.
Legg websider i Favoritter

Noen aktuelle funksjoner
Repetisjon:
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O
• Gå til forrige/neste side med Alt+Pil venstre/høyre
• Navigere på webside med piltaster
• Samle liste over overskrifter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flytte til neste/forrige overskrift
Samle liste over linker
Hoppe til tekstblokk.
Hoppe til avsnitt.
Finne og skrive i redigeringsfelt.
Virtuelt søk (søk etter tekst på den aktive siden)
Bruke rammer
Listebokser
Knapper
Radioknapper
Avkrysningsbokser
Merke og kopiere tekst fra Internet Explorer til Word

Nytt:
• Legge websider i Favoritter med Ctrl+D.
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Hoppa over linkar
• Fleire navigasjonstaster
• Virtuelt søk
• Bruk av skjema på websider
• Arbeida med ulike skjemakontrollar
• Merka og kopiera tekst
• Bruka favorittar

7.9 OCR-program

7.9.1 Skanne flere sider
Cicero
For å skanne flere sider i Cicero, starter du skanningen på vanlig måte, men du
velger hurtigtasten F3, "Skann og legg til" når du skal legge til neste side. Cicero
plasserer da neste side på slutten av teksten.
OmniPage
Hvis du skal skanne mye tekst i OmniPage, for eksempel en bok, er det raskere å
bruke en annen strategi enn når du bare skanner noen få sider. Her er en måte som
kan brukes:
Stille inn OmniPage til hurtigskanning:
1. Åpne Word.
2. Trykk Alt for å flytte markøren til menylinja og pil til høyre for å finne menyvalget
Tillegg.
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3. Trykk Enter for å åpne menyen tillegg, og trykk så tab til valget OmniPage og
Enter for å åpne undermenyen.
4. Trykk Tab til markøren står på valget Aquire text Settings, og trykk Enter for å
åpne dialogboksen Options.
5. Trykk Ctrl+Tab til fanearket Scanner er aktivt.
6. Trykk Tab til markøren står i feltet Automatically scan Pages. Sørg for at
avkrysningsboksen er avkrysset (bruk mellomrom for å krysse av).
7. Trykk Tab for å flytte markøren til feltet Time between scans. Pil opp eller ned for
å velge hvor mange sekunder du vil at skanneren skal vente mellom hver side
som skannes. Du må beregne nok tid til at du rekker å legge inn en ny side.
8. Trykk Tab til markøren står på knappen OK.
9. Trykk Enter for å bekrefte valgene og forlate dialogboksen Options

Figur 26 Dialogboksen Options.

Skanne:
1. Åpne Word og start skanningen på vanlig måte.
2. Skanneren vil nå skanne første side. Når den er ferdig, vil dialogboksen Auto
Scan Next Page from Flatbed vises på skjermen. Denne vises det antall sekunder
du har valgt at den skal vente mellom hver side. Etter at tiden er ute, skannes
neste side.

Figur 27 Dialogboksen Auto Scan Next Page from Flatbed.
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3. Når du er ferdig med å skanne de sidene du ønsker: Vent til vinduet Auto Scan
Next Page from Flatbed kommer på skjermen. Deretter trykker du Tab to ganger
til markøren står på knappen Stop Scanning.
4. Trykk Enter. Skanningen vil nå avsluttes og programmet bearbeider og
gjenkjenner all teksten som er skannet.
5. Teksten vil vises i Word når gjenkjenningen er ferdig.
Open Book
I Open Book kan du gå til menyen Innstillinger for å sette skanneren til å skanne
sidene i raskt tempo etter hverandre.
Valget for dette heter Hurtig serie. Du kan stille det inn slik:
1. Velg Innstillinger eller Settings på menylinja.

Figur 28 Programvinduet til Open Book med menyen Innstillinger åpen.

2. Trykk Pil ned til markøren står på valget Skanneinnstillinger eller Scanning
Settings og bekreft med Enter.
3. Det åpner en dialogboks der du kan velge innstillinger. Markøren står i feltet
Skannemodus eller Scanning Mode.
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Figur 29 Dialogboksen Open Book innstillinger.

4. Trykk Pil opp eller Pil ned til markøren står på valget Stor serie eller Large Batch.
5. Trykk Enter for å bekrefte valget og forlate dialogboksen.

7.9.2 Spalter eller fortløpende tekst

Skannerprogrammene kan stilles inn til å gjenkjenne når det er spalter på en side,
eller til å lese siden som bare én spalte. Hvis du ser at teksten du har skannet ikke
henger sammen, kan årsaken være at skanneprogrammet har lest siden som én
spalte, slik at den leser tvers over alle spalter, linje for linje. I så fall må du gå inn i
programmet og sjekke hvordan innstillingene er, og eventuelt slå på valget for lesing
av spalter. Her er en måte å gjøre det på i Cicero, OmniPage og i Open Book.
Cicero
Cicero har en hurtigtast for å bytte mellom å vise teksten i spalter eller som
fortløpende tekst.
Du kan skanne teksten på vanlig måte og deretter bytte mellom de to visningene med
hurtigtasten F9.
OmniPage
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne Word og trykk Alt for å flytte fokus til menylinjen.
Flytt fokus til menyen Tillegg og åpne den med Enter.
Trykk Tab til markøren står på valget OmniPage og åpne med Enter.
Trykk Tab til markøren står på valget Acquire text Settings.
Trykk Enter for å velge Acquire text Settings. Dialogboksen Options åpnes.
Denne har 5 faneark.
6. Trykk Ctrl+Tab til fanearket OCR er aktivt. Markøren står i feltet Layout
Description.
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Figur 30 Dialogboksen Options.

7. Hvis du skal sette programmet til å lese teksten som én spalte, trykker du Pil ned
eller opp til markøren står på radioknappen Single Column, no Table.
8. Hvis du skal sette programmet til å lese teksten som flere spalter, trykker du Pil
ned eller opp til markøren står på radioknappen Multiple Columns, no Table.
9. Trykk Tab til markøren står på knappen OK, og trykk Enter for å bekrefte valgene
og forlate dialogboksen Options.
Open Book
I Open Book kan du slå av eller på gjenkjenning av spalter slik:
1. Velg Innstillinger eller Settings på menylinja.

Figur 31 Programvinduet til Open Book med menyen Innstillinger åpen.
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2. Trykk Pil ned til markøren står på valget Skanneinnstillinger eller Scanning
Settings og bekreft med Enter. Dialogboksen Open Book innstillinger eller Open
Book Settings åpnes.

Figur 32 Dialogboksen Open Book innstillinger.

3. Trykk Tab til markøren står i avkrysningsboksen Gjenkjenn spalter eller
Recognize Columns.
4. Slå av eller på funksjonen ved å trykke Mellomrom.
5. Trykk Enter for å bekrefte valget og forlate dialogboksen.

7.10 Powerpoint

7.10.1 Lage en presentasjon
Lysbilde med tittel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpne PowerPoint.
PowerPoint åpner automatisk et lysark med oppsettet Tittel.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tittel.
Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for undertittel.
Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
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Lysark med tittel og tekst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trykk Ctrl+M for å åpne et nytt lysark.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tittel.
Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tekstpunkter.
Skriv inn teksten og trykk Enter for å lage neste tekstpunkt.
Fortsett med samme prosedyre til lysarket er ferdig.

Legge inn bilde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trykk Ctrl+M for å åpne et nytt lysark.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tittel.
Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for innhold.
Trykk Alt for å flytte markøren til menylinja og velg Sett inn.
Trykk Tab til markøren står på knappen Fil og bekreft med Enter.
Naviger til bildefila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med Enter.

Legge inn lyd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trykk Ctrl+M for å åpne et nytt lysark.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tittel.
Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for innhold.
Trykk Alt for å flytte markøren til menylinja og velg Sett inn.
Trykk Tab til markøren står på knappen Lyd og bekreft med Enter.
Det åpnes nå en liste der du kan velge hvor du vil hente lydklippet fra. Naviger
med piltastene til Fra fil og trykk Enter.
9. Naviger til lydfila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med Enter.

7.10.2 Vise en presentasjon
1.
2.
3.
4.

Trykk F5 for å starte visningen av presentasjonen.
Trykk Pil ned for å lese innholdet på lysarket.
Trykk Mellomrom for å mate fram nytt lysark.
Trykk Esc for å avslutte visningen.

71

8 Åttende trinn
8.1 Windows

8.1.1 Maksimering av skjermbilder

Hvis et skjermvindu er lite, bruker vi ofte musa på rullefeltene for å maksimere
vinduet. Skjermleseren vil imidlertid kunne ha vanskeligheter med å få tak i
skjermbildet i noen programmer. I noen tilfeller vil skjermleseren ikke gjengi annet
enn den delen av teksten som vises på skjermen. Det er derfor viktig å kunne
maksimere skjermbilder, dvs. å få vinduet du arbeider i, til å dekke hele skjermen.
Dette kan gjøres slik:
1. Sørg for at vinduet du vil maksimere, er aktivt. (Les tittellinja med talen eller flytt
leselistas fokus dit for å sjekke tittelen på vinduet, hvis du er i tvil om hvilket vindu
du er i.)
2. Trykk Alt+Mellomrom for å åpne systemmenyen til vinduet.

Figur 33 Programvinduet til Word med systemmenyen åpen.

3. Bruk piltastene til markøren står på valget Maksimer og bekreft med Enter.
Skjermbildet vil nå bli maksimert, dvs. dekke hele skjermen.
I Windows 7 kan du også bruke denne hurtigtasten:
Maksimer vindu

Win+Pil opp

8.1.2 Flytte, kopiere eller slette flere filer eller mapper

Hvis du skal flytte, kopiere eller slette flere filer eller mapper, er trikset å få merket de
aktuelle filene eller mappene først. Noen ganger ligger de rett etter hverandre i
fillisten, andre ganger kan de være spredt utover på ulike steder i fillisten. Her er en
måte du kan bruke for å merke flere filer eller mapper samtidig:
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Merke filer eller mapper som ligger etter hverandre i fillisten
1. Åpne Utforsker eller Min datamaskin.
2. Flytt markøren til den første fila eller mappa i listen som du ønsker å merke.
3. Hold nede Skift og bruk Pil ned til du har merket alle filene eller mappene du
ønsker.
4. Hvis du merker for mange og vil fjerne merkingen på den siste fila eller mappa du
merket, bruker du Pil opp.
5. Det er viktig at du holder Skift inne helt til du har merket alle filene eller mappene
du ønsker, ellers forsvinner merkingen fra alle.
Merke filer når de ikke ligger etter hverandre i fillisten
1. Åpne Utforsker eller Min datamaskin.
2. Flytt markøren til den første fila eller mappa i listen som du ønsker å merke.
3. Hold nede Ctrl og trykk Mellomrom for merke den fila eller mappa du har
markøren på.
4. Fortsett å holde Ctrl nede og bruk Pil ned til du har markøren på neste fil eller
mappe du ønsker å merke.
5. Trykk Mellomrom for å merke.
6. Hvis du merker for mange og vil fjerne merkingen på noen av de merkede filene
eller mappene, Holder du Ctrl inne og bruker Pil opp eller Pil ned til du finner den
aktuelle fila eller mappa.
7. Trykk Mellomrom for å fjerne merkingen.
8. Det er viktig at du holder Ctrl inne helt til du har merket alle filene og mappene du
ønsker, ellers forsvinner merkingen fra alle.
Når filene eller mappene er merket, følger du vanlig framgangsmåte for å flytte,
kopiere eller slette filer og mapper. Beskrivelsen videre forutsetter at du er ferdig med
å merke de aktuelle filene og mappene:
Flytte
1. Trykk Ctrl+X for å klippe ut filene eller mappene.
2. Flytt markøren til den stasjonen og mappa du vil flytte dem til.
3. Trykk Ctrl+V for å lime inn.
Kopiere
1. Trykk Ctrl+C for å kopiere filene eller mappene.
2. Flytt markøren til den stasjonen og mappa du vil kopiere dem til.
3. Trykk Ctrl+V for å lime inn.

Dersom du skal kopiere eller flytte filer fra mange forskjellige stasjoner eller mapper
på PC-en, kan det noen ganger lønne seg å åpne Windows Utforsker to ganger, slik
at du har to vinduer åpne samtidig. Da kan du ha markøren stående på den mappa
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du skal lime inn filene i hele tida, mens du bruker det andre vinduet til å lete opp de
filene du skal kopiere eller flytte. Du bytter mellom de to vinduene med Alt+Tab.
Slette
1. Trykk Delete for å legge de merkede mappene eller filene i Papirkurven.
2. Dersom du ønsker å slette dem uten å legge dem i Papirkurven trykker du
Skift+Delete. Filene eller mappene blir da slettet for godt, og kan bare hentes
fram med spesialverktøy.
Gi nytt navn til mapper eller filer
1.
2.
3.
4.

Åpne Utforsker eller Min datamaskin.
Flytt markøren til fila eller mappa som du ønsker å merke.
Trykk F2 for å komme i redigeringsmodus.
Skriv inn ønsket navn og bekreft med Enter.

Du kan også kopiere, flytte, slette eller endre navn ved å bruke hurtigmenyen og bla
til ønsket valg med piltastene.

8.2 Skjermleser/leselist

8.2.1 Bruke ulike tegntabeller

Skjermleserprogrammet bestemmer hvordan de ulike tegnene vises på leselista.
Programmene har filer som inneholder informasjon om hvordan tegnene skal se ut
på leselista. Disse kalles ofte for tegntabeller eller punkttabeller, og du kan bytte
mellom tegntabeller ved å gå inn i skjermleserens innstillinger.
Bytte tegntabell i Jaws
1. Trykk Insert+J for å hente fram programvinduet for Jaws.
2. Trykk Alt+I for å åpne menyen Innstillinger.
3. Pil ned til du står på valget Leselist og trykk Enter for å velge det. Dialogboksen
Grunnleggende leselistinnstillinger åpnes:

Figur 34 Dialogboksen Grunnleggende leselistinnstillinger.
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4. Trykk Tab til markøren står på valget Punkttabell.
5. Pil ned til du finner ønsket tabell. Den norske punkttabellen heter NorOUP07.
6. Trykk Enter for å bekrefte valget og gå ut av dialogboksen.

8.2.2 Lese stilendringer

For at Jaws skal annonsere stilendringer når du navigerer i et Word-dokument, må
du først sørge for at innstillingen for stilendringer er slått på. Dette kan gjøres på
følgende måte i Jaws 13:
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for at markøren står i Word.
Trykk Insert+F2 for å åpne Settings Senter.
Pil ned til menyvalget Stilendringer.
Trykk Mellomrom til talen sier Alltid annonsert.
Trykk Enter for å bekrefte og gå ut av dialogboksen Settings Senter.

8.3 Tekstbehandling

8.3.1 Formatere tekst; overskrifter, tekststørrelse, skrifttype
Lage overskrifter
Noen av stilene i Word har hurtigtaster, slik at de kan velges med bare ett tastetrykk.
Her er noen nyttige hurtigtaster:
Overskrift 1
Overskrift 2
Overskrift 3
Bytt overskriftstil ett nivå ned
Bytt overskriftstil ett nivå opp
Normal
Punktmerket liste

Alt+1 (Trykk først Insert+3 for å slippe
gjennom tast).
Alt+2
Alt+3
Alt+Skift+Pil høyre
Alt+Skift+Pil venstre
Ctrl+Skift+N
Ctrl+Skift+L

Når du trykker Enter (skifter linje) etter å ha skrevet inn en overskrift, vil stilen
automatisk gå tilbake til Normal. Du trenger derfor ikke gå aktivt inn for å endre stilen
til Normal når du er ferdig med overskriften.
Du kan endre stilen i en tekst som allerede er skrevet, ved å plassere markøren på
linja eller avsnittet du ønsker å endre, og trykke hurtigtasten for å endre den. Det
betyr at du ikke behøver å skrive en overskrift inn på nytt eller merke den dersom du
har glemt å formatere den.
En annen måte å skifte stil på, for eksempel lage en overskrift, er å bruke feltet for
stiler.
1. Trykk Ctrl+Skift+S for å åpne feltet Stil.
2. Bruk Pil opp eller Pil ned for å bla mellom de ulike valgene. Du kan også bla med
forbokstaven til den stilen du leter etter.
3. Trykk Enter for å velge når du har funnet ønsket stil.
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Markøren kommer nå tilbake til dokumentet, og du kan skrive inn teksten i
overskriften. Når du trykker Enter for å få ny linje, vil du komme tilbake til stilen
Normal og kan fortsette å skrive den vanlige teksten. Jaws vil annonsere endring av
stiltype når du flytter markøren til en linje med en ny stil.
Du kan veksle mellom dialogboksen Bruk stiler og tekstvinduet med hurtigtasten
Ctrl+Skift+S (eller F6) og Esc.
Dialogboksen Bruk stiler kan lukkes slik:
1. Sørg for at markøren står i dialogboksen.
2. Trykk Ctrl+Mellomrom for å åpne systemmenyen.
3. Velg Lukk.
Her er noen hurtigtaster i Jaws som du kan bruke når du arbeider med stiler:
Vise liste over overskrifter

Insert+F6

De følgende hurtigtastene må du først slå på navigasjonstastene med kommandoen
Insert+Z. Når du er ferdig med å bruke dem, slås de av igjen med Insert+Z.
Flytt til neste overskrift
Flytt til forrige overskrift

H
Skift +H

Endre skriftstørrelse og skrifttype
Du kan endre skriftstørrelse og skrifttype ved å åpne dialogboksen Skrift med
hurtigtasten Ctrl+D. Du kan flytte markøren mellom de ulike feltene med Tab, gjøre
de valgene du ønsker, og trykke Enter for å bekrefte og forlate dialogboksen.

Figur 35 Dialogboksen Skrift.

Du kan også åpne denne dialogboksen ved å bruke hurtigmenyen:
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1. Trykk programtasten slik at hurtigmenyen åpnes.

Figur 36 Hurtigmeny i Word.

2.
3.
4.
5.

Pil ned til markøren står på valget skrift.
Trykk Enter for å åpne dialogboksen Skrift.
Flytt markøren mellom de ulike feltene ved å trykke Tab.
Trykk Enter for å bekrefte og forlate dialogboksen når du har gjort de endringene
du ønsker.

Du kan også øke og minske skriftstørrelsen med disse hurtigtastene:
Reduser skriftstørrelsen med 1 punkt
Øk skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl+7
Ctrl+8

Noen hurtigtaster for justering av tekst på linja:
Midtstille tekst
Venstrejustere tekst
Høyrejustere tekst
Blokkjustere tekst

Ctrl+E
Ctrl+L
Ctrl+R
Ctrl+J

8.3.2 Lagre fil i nytt format, for eksempel txt, html, rtf

Eleven må lære at forskjellige programmer bruker ulike filtyper og at noen
programmer greier å håndtere flere forskjellige filtyper. Filas etternavn, dvs.
bokstavene som står etter filnavnet, forteller hvilken filtype det er. Et vanlig Worddokument har for eksempel etternavnet docx. Prøver du å åpne ei fil i et program
som ikke "skjønner" filtypen, blir resultatet ofte uleselige tegn eller symboler på
skjermen, eller du får en feilmelding.
Jobb sammen med eleven med å utforskede filtypene som Word kan håndtere. Du
kan utforske det på denne måten:
1.
2.
3.
4.

Åpne Word.
Gå inn i dialogboksen Lagre som (F12).
Trykk Tab for å flytte markøren ett felt fram til feltet som viser filtyper.
Trykk Pil opp og Pil ned og se på alle de ulike filtypene Word kan lagre
dokumenter i. Det betyr at Word også kan åpne filer av denne typen.
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5. Når du er ferdig med å studere de ulike filtypene, trykker du Esc to ganger for å
forlate dialogboksen.

Figur 37 Dialogboksen Åpne med listen over filtyper åpen.

Undersøk det samme i for eksempel Internet Explorer og Excel.
For å lagre ei Word-fil i et annet format, kan du gjøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpne fila.
Trykk F12 for å gå inn i dialogboksen Lagre som.
Trykk Tab for å gå til feltet Filtype.
Bruk piltastene til du har funnet ønsket filtype.
Trykk Skift+Tab for å gå ett felt bakover, tilbake til Filnavn.
Lagre på vanlig måte ved å skrive inn bane og filnavn og bekreft med Enter.

8.4 Excel

8.4.1 Aktuelle funksjoner i skjermleseren for arbeid i Excel

På 8. trinn begynner mange klasser å arbeide med Excel. Hva som skal gjennomgås
i Excel, må vurderes av elevens matematikklærer. I dette kapitlet beskriver vi hvilke
funksjoner i skjermleseren Jaws som kan brukes som støtte, når du arbeider i dette
Excel.
Det anbefales at du setter Jaws i strukturmodus (se kapittel 7.2.3).
Aktuelle hjelpefunksjoner i Jaws:
List celler i aktuell kolonne
Les kolonnetotal
Les kolonnetittel
Sett kolonnetitler til rad
Sett den aktuelle kolonnen til
kolonnen som inneholder radtotaler

Insert+Skift+C
Insert+Num Enter
Insert+Alt+Skift+C
Insert+Alt+Ctrl+C
Ctrl+Insert+Enter

78

List celler i aktuell rad
Les radtotal
Les radtittel
Sett radtitler til kolonne
Sett den aktuelle raden til raden
som inneholder kolonnetotaler
List celler ved sideskift
List celler med formler
List celler med merknader
Les cellekommentar
List synlige celler med data
List definerte overvåkningsceller
List arbeidsark
Les område med celler synlige
i aktivt vindu
Les link
Les koordinater for aktiv celle
Les formel
Sett overvåkningscelle
Les overvåkningscelle

Insert+Skift+R
Insert+Delete
Insert+Alt+Skift+R
Insert+Alt+Ctrl+R
Ctrl+Insert+Delete
Ctrl+Skift+B
Insert+Skift+F
Ctrl+Skift+Æ
Alt+Skift+Æ
Ctrl+Skift+D
Ctrl+Skift+M
Ctrl+Skift+S
Alt+Skift+V
Alt+Skift+H
Insert+C
Ctrl+Insert+F2
Alt+Ctrl+Skift+1 TIL 0
Alt+Skift+1 til 0

Her er noen hurtigtaster i Excel:
Rediger aktiv celle
Sett inn nytt ark
Flytt til neste ark i arbeidsboken
Flytt til forrige ark i arbeidsboken
Flytt en celle opp, ned, venstre eller høyre
Flytt til kanten av gjeldende dataområde
Flytt til starten av en linje
Flytt til starten av regnearket
Flytt til den siste cellen i regnearket
Flytt et skjermbilde ned
Flytt et skjermbilde opp
Flytt et skjermbilde til høyre
Flytt et skjermbilde til venstre

F2
Alt+Skift+F1
Ctrl+Page Down
Ctrl+Page Up
Piltaster
Ctrl+Piltast
Home
Ctrl+Home
Ctrl+End
Page Down
Page Up
Alt+Page Down
Alt+Page Up

8.5 E-post

8.5.1 Antivirusprogram

Det er viktig at eleven etter hvert lærer å håndtere antivirusprogrammet selv. Siden
det brukes forskjellige antivirusprogram må omtalen her bli generell.
Utforsk programmet sammen med eleven. Bruk standard tastetrykk for å nå menyer,
og Tab, Skift+Tab for å flytte markøren til de forskjellige feltene som finnes i
skjermbildene. Du slår av og på avkrysningsbokser ved å trykke Mellomrom. Du
flytter mellom radioknapper med Pil opp eller Pil ned.
Finn ut hvordan man finner valget for å starte et virussøk på harddisk, diskett osv.
Finn også ut hvordan du selv velger ut den eller de stasjonene du ønsker å søke
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gjennom. Det er for tidkrevende å måtte søke gjennom hele maskinen hvis det er
bare en diskett du ønsker å kontrollere.
Finn ut hvilke valgmuligheter som finnes i programmet for å beskytte e-post, og hvilke
av dem som er slått på.
Husk å følge med på hva slags info som til enhver tid kommer via talen og/eller
leselista når dere jobber. Det er ekstra viktig å være oppmerksom på dette når dere
jobber i ukjente skjermbilder.

8.6 Internett

8.6.1 Aktuelle læringsmål

•
•

Repetere og videreutvikle strategier for å finne fram på websider.
Repetere og videreutvikle strategier for søk etter informasjon.

Noen aktuelle funksjoner
Repetisjon:
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O
• Gå til forrige/neste side med Alt+Pil venstre/høyre
• Navigere på webside med piltaster
• Samle liste over overskrifter
• Flytte til neste/forrige overskrift
• Samle liste over linker
• Hoppe til tekstblokk
• Hoppe til avsnitt
• Finne og skrive i redigeringsfelt.
• Virtuelt søk (søk etter tekst på den aktive siden)
• Bruke rammer
• Listebokser
• Knapper
• Radioknapper
• Avkrysningsbokser
• Merke og kopiere tekst fra Internet Explorer til Word
• Legge websider i Favoritter med Ctrl+D
Nytt:
• Andre elementer du kan navigere etter
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Hoppa over linkar
• Fleire navigasjonstaster
• Virtuelt søk
• Bruk av skjema på websider
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•
•
•

Arbeida med ulike skjemakontrollar
Merka og kopiera tekst
Bruka favorittar

8.7 OCR-program

8.7.1 Innstillinger av programmet

Resultatet av skanningen kan variere ut fra kvaliteten på skrift og bakgrunn på det du
skanner fra. Flere skannerprogram har innstillinger der du kan endre noen variabler
for å få et bedre skanneresultat. Du kan forbedre kontrast eller bruke andre
virkemidler for å få et bedre resultat.
Cicero
Cicero har et valg du kan krysse av for å få bedre gjenkjenning av lite lesbare
dokumenter. Du slår på dette på følgende måte:
1. Åpne Cicero.
2. Velg Alternativ på menylinjen, og deretter OCR-innstillinger.

Figur 38 Dialogboksen OCR innstillinger.

3. Tab til feltet Lite lesbare dokumenter og trykk mellomrom for å slå på valget.
4. Trykk Enter for å bekrefte valget og gå ut av dialogboksen.
OmniPage
For å endre kontrast under skanning, kan du bruke følgende framgangsmåte:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne Word og trykk Alt for å flytte fokus til menylinjen.
Flytt fokus til menyen Tillegg og åpne den med Enter.
Trykk Tab til markøren står på valget OmniPage og åpne med Enter..
Trykk Tab til markøren står på valget Acquire text Settings.
Trykk Enter for å velge Acquire text Settings. Dialogboksen Options åpnes.
Denne har 5 faneark.
6. Trykk Ctrl+Tab til fanearket Scanner er aktivt.
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Figur 39 Dialogboksen Options.

7. Trykk Tab til markøren står i feltet Kontrast.
8. Trykk Pil opp eller Page Up hvis du vil øke kontrasten, eller Pil ned eller Page
Down hvis du vil minske kontrasten. (Page Up og Page Down tar større ”sprang”
om gangen enn piltastene).
9. Trykk Tab til markøren står på knappen OK.
10. Trykk Enter for å bekrefte valgene og forlate dialogboksen.
Open Book
For å endre kontrast under skanning, kan du bruke følgende framgangsmåte:
1. Velg Innstillinger eller Settings på menylinja.

Figur 40 Programvinduet til Open Book med menyen Innstillinger åpen.

2. Trykk Pil ned til markøren står på valget Skanneinnstillinger eller Scanning
Settings og bekreft med Enter. Dialogboksen Open Book innstillinger eller Open
Book Settings åpnes.
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Figur 41 Dialogboksen Open Book innstillinger.

4. Trykk Tab til markøren står i feltet Skannekontrast eller Scanning Contrast. I dette
feltet ligger mange valg, blant annet Automatisk kontrast, Normal kontrast,
Mørkere side og Lysere side.
5. Trykk Pil opp eller Pil ned til markøren står på det valget du ønsker.
6. Trykk Enter for å bekrefte valget og forlate dialogboksen.

8.8 Ordbøker og leksika

8.8.1 Bruke aktuelle ordbøker og leksika
Clue
Clue har ordbøker på flere språk, og skjermbildene er forholdsvis enkle å orientere
seg i ved hjelp av skjermleser og leselist. Clue fungerer bra med leselist og
skjermleser.
Skjermbildet til Clue har et søkefelt øverst, og under søkefeltet vises listen over ord
alfabetisk. Leselista hopper ikke automatisk til løsningsordet, du må derfor finne det
ved å navigere nedover i skjermbildet med leselistas navigasjonstaster.
For å skrive inn et nytt søk, trykker du Enter, og markøren går tilbake til søkefeltet:

Figur 42 Programvinduet til Clue.

Hvis du har mer enn en ordbok, veksler du mellom de ulike ordbøkene ved å trykke
Tab. Du kan også bytte ordbok ved å gå til menyen under Fil og velge Velg ordbok.
Når du åpner programmet, står markøren i feltet der søkeordet skal skrives inn.
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Du skriver inn søkeordet, og det aktuelle ordet vil vises i skjermbildet med de ulike
alternativene til oversettelse.
Leksika
Det finnes noen nettbaserte leksika som fungerer greit med skjermleser.
Store Norske leksikon finnes i en nettbasert utgave, og fungerer bra med skjermleser
og leselist. Du finner det på adressen www.snl.no. Dette leksikonet er gratis.
Wikipedia er også greit å navigere i, men har mange linker i teksten. Siden
standardinnstillingen Jaws viser linker som et eget element, blir det derfor mye
flytting med leselista.
Et annet alternativ er at elevene søker etter stoff på Internett. Dette stiller store krav
til kildekritikk, og elevene må lære å vurdere hvilke nettsider som inneholder god
informasjon.
Google er en søkemotor som er godt egnet for brukere av skjermlesere og leselist.
Den har et ryddig skjermbilde med forholdsvis lite reklame. Google bruker dessuten
overskrifter i listen over søketreff, noe som gjør det raskt og enkelt å finne fram.
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9 Niende trinn
9.1 Skjermleser/leselist

9.1.1 Vise attributter og formatering på leselista
Attributter
Med attributter menes visuelle virkemidler i tekst som bl.a. fet skrift, kursiv skrift og
understreket skrift. Slike virkemidler vises vanligvis ikke på leselista. Jaws kan
imidlertid vise attributter hvis du stiller inn skjermleseren til å vise dem.
En leselistbruker har i utgangspunktet ikke noen nytte av disse funksjonene. De blir
imidlertid mye brukt av seende i formatering av tekst. Det betyr at personer som
bruker leselist, også ofte vil få tekster som er formatert, og vil ha nytte av å kunne
bruke disse virkemidlene.
For at en leselistbruker skal kunne se gjennom en tekst og finne ut om deler av
teksten er understreket, fet eller kursiv, må han altså ”be” skjermleseren om å vise
det på leselista etter hvert som han leser gjennom teksten. Å vise attributter kan også
brukes for eksempel for å se hvilken bokstav i en meny som er understreket for å
brukes til hurtigtast.
For å vise attributter i Jaws kan du bruke følgende framgangsmåte:
1. Trykk Insert+V for å åpne dialogboksen Quick Settings Word. Den inneholder en
liste over forskjellige innstillinger i Jaws.
2. Trykk Pil ned for å flytte markøren til listen over valg.
3. Trykk Pil ned eller bokstaven V for å flytte markøren til menyvalget Valg for
merking.
4. Trykk Pil ned og opp for å bla mellom de forskjellige valgene. Slå på de
attributtene du ønsker skal vises ved å trykke på Mellomrom.
5. Trykk Enter for å bekrefte valgene og gå ut av dialogboksen Quick Settings Word.
Attributter vil nå vises på leselista ved at punkt 7 og 8 vises under teksten.
Disse innstillingene er midlertidige og leselista går tilbake til grunninnstillingene når
du bytter til et annet program.
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Figur 43 Dialogboksen Quick Settings Word.

Når attributtvisning er slått på, vises teksten som har attributter med punkt 7 og 8
understreket. Du kan deretter trykke på en knapp på leselista for å få vist hvilket
attributt det er. Denne knappen veksler mellom tegn og attributter. Teksten som har
attributter, vises med egne bokstaver, mens tekst uten attributter vises med
bokstaven "n". Når du trykker på knappen for attributter/tegn igjen, vises teksten som
normalt, men med punkt 7 og 8 under all tekst som har attributter.
I Jaws 13 vises attributtene med følgende tegn:
Fet
Kursiv
Understreket
Uten attributt

Punkt 124 (f)
Punkt 13 (k)
Punkt 136 (u)
Punkt 1345 (n)

Jaws har også en hurtigtast som leser opp all informasjonen om det tegnet markøren
står på:
Les font

Insert+F

9.1.2 Når programmet ikke virker

Noen ganger hender det at skjermleseren fusker, slik at leselista slutter å fungere
som den skal eller at talen kobler ut.
Det første du kan prøve for å løse dette problemet, er å bruke kommandoen
”Oppdater skjermen”. Da oppdaterer skjermleseren seg og leser skjermen på nytt.
Jaws har denne hurtigtasten for denne funksjonen:
Oppdater skjermen

Insert+Esc

Hvis dette ikke virker, er neste skritt å prøve å lukke skjermleseren og starte den på
nytt. Når du lukker skjermleseren mister du, naturlig nok, all informasjon på tale og
leselist. For å løse det, kan du legge snarveien til skjermleseren øverst i startmenyen.
Da kan du starte programmet ved å trykke tastesekvensen Windowsknapp, pil ned
og Enter. Dette er enkelt og forutsigbart nok til at du kan starte skjermleseren igjen
uten støtte fra leselist eller tale.
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For å slå av skjermleseren kan følgende framgangsmåte brukes:
Trykk Insert+F4 og bekreft deretter valget med Enter.
Hvis det fortsatt er problemer med programmet, kan det være lurt å sjekke hvilken
versjon skjermleseren din er. Dette vil du ofte få spørsmål om hvis du kontakter noen
for å få hjelp.
Du kan finne informasjon om hvilken versjon av Jaws du har slik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trykk Ins+J for å få Jaws aktiv.
Trykk Alt+H for å velge menyen hjelp.
Pil ned til markøren står på valget Om.
Trykk Enter for å aktivere valget.
Vinduet Om Jaws åpnes.
Lytt til talen, som leser opp informasjonen, eller naviger gjennom teksten ved
hjelp av leselista.
7. Trykk Esc for å forlate vinduet Om når du er ferdig med å lese.

Figur 44 Meldingsboksen Om Jaws.

9.1.3 Skjermleserens hjelpefunksjoner

Jaws inneholder egne hjelpefunksjoner. I det følgende ser vi på noen av disse
funksjonene.
Tastaturhjelp
Denne funksjonen slås på og av med hurtigtasten Insert+1.
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Når denne funksjonen er slått på, kan du trykke på knapper og taster på tastaturet og
på leselista og få lest opp hvilken funksjon de har. Denne funksjonen er ikke oversatt
til norsk, så informasjonen vil bli gitt på engelsk.
Husk å slå den av når du er ferdig, ellers virker ikke tastaturet og leselisttastene på
vanlig måte.
Hurtigtasthjelp
Hurtigtasthjelp slås på med Insert+H. Dette er et hjelpevindu med Jaws-kommandoer
som er aktuelle for det programmet du jobber i. Du beveger deg gjennom teksten ved
å bruke Pil ned eller manøvrere med leselista. Når du kommer til en funksjon du vil
ha utført, trykker du Enter eller markørhenter. Kommandoen blir da utført.
Hvis du vil ha en kopi av listen over hurtigtaster, trykker du Ctrl+A for å merke alt og
følger vanlig prosedyre for å lime det inn i et dokument. Du kan også merke deler av
listen ved å holde nede Skift og bruke piltastene.
Windows tastaturhjelp
Windows tastaturhjelp slår du på med Insert+W. Denne funksjonen lager en liste over
aktuelle hurtigtaster for Windows. Den utfører ikke kommandoen, slik hurtigtasthjelp
gjør, men den kan kopieres og limes inn i et dokument om du ønsker det.
Skjermavhengig hjelp
Denne funksjonen slås på med hurtigtasten Insert+F1.
Når du bruker denne, får du opp et vindu som gir informasjon om det skjermbildet du
har åpent. Du leser vinduet med talesyntesen ved å trykke Pil ned, linje for linje. Du
kan også bruke leselista til å navigere gjennom teksten. Nederst i hjelpevinduet er
det en link som peker til hurtigtaster for Jaws. Du følger denne ved å trykke
markørhenter på leselista eller Enter når markøren står på den.
Les kontroll og hjelp
Denne funksjonen aktiveres med hurtigtasten Insert+Tab. Den leser opp feltet eller
knappen markøren står på, samt hjelp om den. Den kan blant annet brukes hvis du
vil vite hvilken bokstav som er understreket i navnet på en knapp eller et felt, og den
gir også informasjon om hvordan du aktiverer knappen eller feltet.
Jaws hjelp for programmer
Denne funksjonen slås på med hurtigtasten Insert+F1, F1. Den åpner Jaws sin
hjelpefunksjon for det programmet som er aktivt. Det beyr at når hjelpeprogrammet er
åpnet, er fokus allerede plassert på det aktuelle emnet i Jaws hjelp, slik bildet under
viser.
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Figur 45 Programvinduet Jaws 13 Hjelp med hjelp for programmet Word åpent.

Jaws hjelp
Her er en kort beskrivelse av hvordan du navigerer i Jaws hjelp:
Du kan åpne Jaws hjelp ved å aktivere Jaws-vinduet med Insert+J, og deretter trykke
F1. Jaws hjelp har flere faneark: Innhold, Indeks og Søk. Når du åpner programmet,
står markøren på det fanearket du sist brukte. Du bytter mellom fanearkene med
hurtigtasten Ctrl+Tab.

Fanearket Innhold
Dette skjermbildet har to felter; et emnefelt som viser en liste over emner og et
innholdsfelt som viser teksten for det valgte emnet.

Figur 46 Programvinduet Jaws 13 Help med fanearket Innhold aktivt.

Du flytter markøren opp og ned i listen over emner med Pil opp og Pil ned.
Du åpner undermapper ved å trykke Pil høyre og lukker undermapper med Pil
venstre. Skjermleseren vil annonsere om mappa er åpen eller lukket.
Når du har funnet et emne du vil lese om, trykker du først Enter for å åpne emnet, og
deretter F6 for å flytte markøren over til innholdsvinduet. Innholdet kan leses med
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talen ved å bruke Pil ned eller opp, eller du kan bruke kommandoen Les alt
(Insert+Pil ned). Du kan også navigere gjennom teksten ved hjelp av leselista.
Du følger en link i innholdsdelen ved å trykke markørhenter på leselista eller Enter.
Du går tilbake til forrige side med hurtigtasten Alt+Pil venstre på samme måte som
når du jobber på websider.
Når du er ferdig med å lese om emnet i innholdsvinduet, trykker du F6 på nytt for å
flytte markøren tilbake til emnevinduet.

Fanearket Indeks
Dette skjermbildet består av 3 felter. På venstre side er feltet Skriv inn nøkkelordet
som skal finnes, og en liste over emner. På høyre side er innholdsvinduet, som viser
teksten for det valgte emnet.

Figur 47 Programvinduet Jaws 13 Hjelp med fanearket Indeks aktivt.

Skriv inn stikkordet du vil søke på, og trykk deretter Pil ned til markøren står på
emnet du vil lese om. Trykk Enter for å åpne teksten, og flytt markøren over i
innholdsfeltet ved å trykke F6.
Du leser teksten på samme måte som beskrevet om fanearket Innhold. Når du er
ferdig med å lese teksten, trykker du F6 for å gå tilbake til oversikten over stikkord.
Hvis det er flere emner under et stikkord, kommer dialogboksen Emner funnet opp på
skjermen.
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Figur 48 Meldingsboksen Emner funnet.

I denne dialogboksen bruker du Pil opp eller Pil ned til ønsket emne, og trykker Enter.
Dialogboksen forsvinner da fra skjermen, og teksten til det stikkordet du valgte vises i
innholdsvinduet.

Fanearket Søk
Dette skjermbildet inneholder et søkefelt og en emneliste på venstre side og et
innholdsfelt på høyre side som viser teksten.

Figur 49 Programvinduet Jaws 13 Hjelp med fanearket Søk aktivt.

Markøren står i feltet Skriv inn nøkkelordet som skal finnes når du åpner fanearket.
Skriv inn ordet eller setningen du vil søke på. Trykk Tab for å flytte markøren til
knappen Vis emner og trykk Enter.
Trykk Tab for å flytte markøren til listen over emner som ble funnet. Bruk Pil ned eller
Pil opp for å bla i listen. Trykk Enter for å åpne teksten på ønsket emne. Deretter
trykker du F6 for å flytte markøren til innholdsvinduet for å lese teksten. Teksten
leses på samme måte som forklart på fanearkene Innhold og Stikkord.
Trykk F6 for å flytte markøren tilbake til søkefeltet når du er ferdig med å lese
teksten. Hvis du vil fortsette å bla i emnene du fant på det siste søket, trykker du Tab
to ganger til for å flytte markøren til emnefeltet.
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9.1.4 Bærbare og stasjonære løsninger

Skjermleseren Jaws bruker det numeriske tastaturet til mange kommandoer. Når du
arbeider med en bærbar PC, må du derfor bruke alternative hurtigtaster for noen av
kommandoene. Jaws har et eget valg der du kan bytte mellom ulike sett med
hurtigtaster. Disse er beregnet for akkurat denne situasjonen. De fleste
kommandoene er imidlertid de samme enten du arbeider med et bærbart tastatur
eller et stasjonært.
Tastene på tastaturet kan være plassert forskjellig på ulike bærbare PC-er. En
leselistbruker som får ny bærbar PC må derfor vanligvis få en innføring i hvor de ulike
knappene og tastene er plassert på den aktuelle maskinen. Det hender også at det
er hensiktsmessig å omdefinere hurtigtaster på noen funksjoner i skjermleseren for at
de skal bli best mulig tilgjengelig fra det bærbare tastaturet.
Vi beskriver i det følgende hvordan du kan bytte mellom de forskjellige settene for
hurtigtaster i Jaws.
1. Trykk Insert+J for å aktivere programvinduet for Jaws.
2. Trykk Alt+I for å åpne menyen Innstillinger.
3. Flytt markøren til valget Grunnleggende og trykk Enter for å aktivere det.
Dialogboksen Generelle innstillinger åpnes.

Figur 50 Dialogboksen Generelle innstillinger.

4. Trykk Tab til markøren står i feltet Bruk tastaturoppsett. I dette feltet kan du bla
mellom forskjellige valg, bl.a. Desktop, og Laptop.
5. Trykk pil ned til markøren står på ønsket valg og bekreft med Enter.
Noen vanlige hurtigtaster som er annerledes med oppsettet Laptop-layout:
Les alt
Les til markøren
Les fra markøren

Caps Lock+A
Caps Lock+Home
Caps Lock+Page Up
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Les merket tekst
Les øverste linje i vindu
Les nederste linje i vindu
Les ord
Les forrige ord
Les neste ord
Les linje
Les forrige linje
Les neste linje
Les setning
Les forrige setning
Les neste setning
Les avsnitt
Les forrige avsnitt
Les neste avsnitt
Gi beskjed om batterinivå
PC-markør
Jaws-markør
Les celle i tabell
Flytt til forrige celle I tabell
Flytt til neste celle i tabell
Flytt opp en celle i tabell
Flytt ned en celle i tabell

Caps Lock+Skift+A
Caps Lock+Skift+Y
Caps Lock+Skift+N
Caps Lock+K
Caps Lock+J
Caps Lock+L
Caps Lock+I
Caps Lock+U
Caps Lock+O
Caps Lock+H
Caps Lock+Y
Caps Lock+N
Caps Lock+Ctrl+I
Caps Lock+Ctrl+U
Caps Lock+Ctrl+O
Caps Lock+Skift+B
Caps Lock+Ø
Caps Lock+P
Alt+Skift+Komma
Alt+Skift+M
Alt+Skift+Punktum
Alt+Skift+Y
Alt+Skift+N

9.1.5 Lese og orientere seg i tabeller i tekstbehandleren
Se kapittel 9.2.2.

9.2 Tekstbehandling

9.2.1 Bruke tekstattributter

Se kapittel 8.2.2 og 9.1.1 for å slå på attributtvisning i Jaws.
Fet, kursiv og understreket tekst
Disse attributtene har en hurtigtast for å slå av og på funksjonen:
Slå av eller på fet skrift
Slå av eller på kursiv skrift
Slå av eller på understreket skrift

Ctrl+F
Ctrl+K
Ctrl+U

Funksjonen brukes ved at du slår den på før du skriver en tekst, for så å slå den av
med samme tastetrykk når du er ferdig. Du kan også merke teksten der du vil ha
attributtet på og så trykke hurtigtasten for attributtet for å slå den på eller av på den
merkede teksten.

9.2.2 Tabeller

Tabeller er ofte mer tungvint enn nyttig å bruke når du arbeider med skjermleser. Det
er likevel viktig å kunne bruke tabeller, fordi de brukes ofte av seende. Det betyr at
man vil kunne få dokumenter i tabellform, og også møte forventninger i arbeidslivet
og i studiearbeid om å kunne lage tekst i tabellform.
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Det viktig å lære begrepene celle, kolonne og rad i en tabell. Det er ikke en selvfølge
at en blind elev vet hva som menes med disse begrepene. Som seende får man
masse informasjon og begreper "gratis" gjennom synet uten at man tenker så nøye
over det.
Lese tabeller
Det er mest praktisk å lese tabeller ved hjelp av talesyntesen. Når du flytter markøren
fra celle til celle i en tabell, vil teksten i den cellen du flytter til, bli markert, og talen vil
lese den opp.
Word har følgende tastetrykk for å flytte markøren i en tabell:
Flytt til neste linje i cellen
Pil ned
Flytt til forrige linje i cellen
Pil opp
Flytt til første celle i raden
Alt+Home
Flytt til siste celle i raden
Alt+End
Flytt til neste celle og merk den
Tab
Flytt til forrige celle og merk den
Skift+Tab
Flytt til første celle i kolonnen
Alt+Page Up
Flytt til siste celle i kolonnen
Alt+Page Down
Jaws har i tillegg noen nyttige hjelpefunksjoner for lesing av tabeller.
Her er en liste over noen hurtigtaster:
Flytt en celle til høyre
Flytt en celle til venstre
Flytt en celle ned
Flytt en celle opp
Flytt til første celle
Flytt til siste celle
Flytt til første celle i kolonne
Flytt til siste celle i kolonne
Flytt til første celle i rad
Flytt til sistecelle i rad
Les celle
Les rad
Les fra starten av rad
Les til slutten av rad
Les kolonne
Les fra toppen av kolonne
Les til slutten av kolonne

Ctrl+Alt+Pil høyre
Ctrl+Alt+Pil venstre
Ctrl+Alt+Pil ned
Ctrl+Alt+Pil opp
Ctrl+Alt+Home
Ctrl+Alt+End
Ctrl+Alt+Skift+Pil opp
Ctrl+Alt+Skift+Pil ned
Ctrl+Alt+Skift+Pil venstre
Ctrl+Alt+Skift+Pil høyre
Ctrl+Alt+Num5
Insert+Skift+Pil opp
Insert+Skift+Home
Insert+Skift+Page Up
Insert+Skift+Num 5
Insert+Skift+End
Insert+Skift+Page Down
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Navigasjonstaster (slås av og på med Insert+Z):
Neste tabell
Forrige tabell

T
Skift+T

Jaws har i tillegg en funksjon som kan gi en oversikt over hvor mange tabeller det
åpne dokumentet har, og hvor mange kolonner og rader de inneholder. Du kan også
flytte markøren til ønsket tabell i dette vinduet:
Hurtigtasten for å gå inn i vinduet er:
Ctrl+Insert+T

Figur 51 Dialogboksen Velg en tabell.

Trykk Pil ned eller Pil opp til markøren står på tabellen du vil flytte markøren til og
trykk Enter.
Lage tabeller
For å lage en tabell ved hjelp av tastetrykk, kan du bruke følgende framgangsmåte:
1.
2.
3.
4.

Trykk Alt for å flytte markøren Menylinja.
Pil til høyre til markøren står på valget Sett inn og bekreft med Enter.
Trykk Tab til markøren står på valget Tabell (3 ganger) og trykk Enter.
I undermenyen som åpner seg, kan du bruke piltastene til å velge hvor mange
celler og rader du vil ha i tabellen.
5. Trykk Enter når du er ferdig, og tabellen settes nå inn i dokumentet.
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Figur 52 Menyen for utforming av tabell.

Når markøren står i siste celle i siste rad i en tabell, kan du lage en ny rad ved å
trykke Tab.
For å få trykket Tab inne i ei celle uten at markøren flytter seg til neste celle, trykker
du Ctrl+Tab.
Merke en tabell
Du kan merke deler av en tabell eller hele tabellen med disse hurtigtastene:
Merk neste celle
Merk forrige celle
Merk hele tabellen markøren står i

Tab
Skift+Tab
Alt+ Num5

Du kan også merke deler av tabellen ved å holde Skift nede og bruke piltastene opp,
ned, til høyre eller til venstre.

9.2.3 Sette inn bilder

Her er en beskrivelse av hvordan du kan sette inn egne bilder som du har på ei fil.
Det forutsetter at du har et åpent dokument i Word.
Sette inn bilde fra fil
1. Trykk Alt for å flytte markøren Menylinja.
2. Pil til høyre til markøren står på valget Sett inn og bekreft med Enter.
3. Trykk Tab til markøren står på valget Bilde (4 ganger) og trykk Enter for å åpne
dialogboksen Sett inn.
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Figur 53 Dialogboksen Sett inn bilde.

4. Markøren står i feltet Filnavn. Skriv inn banen til bildefila du vil bruke og trykk
Enter for å sette den inn i teksten og gå ut av dialogboksen.
5. Hvis du ikke husker navnet på fila, går du inn i mappa og fillista (med to ganger
Skift+Tab) og finner den. Du bruker her akkurat samme strategi som når du skal
lete fram et dokument i Word.
Jaws har også en funksjon for å lage en liste over objekter i dokumentet. Denne vil
også liste opp alle bilder som er i teksten. Hurtigtasten for dette er:
Vis liste over objekter

Ctrl+Skift+O

Navigasjonstaster (slås av og på med Insert+Z):
Neste grafikk (bilde)
Forrige grafikk

G
Skift+G

9.2.4 Punktmerket og nummerert liste
Lage punktmerket liste
Du kan bruke denne hurtigtasten for å sette inn en punktmerket liste i Word:
Punktmerket liste
Ctrl+Skift+L
Layout for punktmerket liste blir da slik:
• Første punkt
• Andre punkt
Leselista viser ordet ”frnd” før selve teksten.
Du kan også bruke hurtigmenyen for å lage punktmerket liste, men bruk av hurtigtast
er raskest.
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Lage en nummerert liste
Den enkleste måten å lage en nummerert liste i Word 2010 på er å bruke
hurtigmenyen.
1. Trykk tasten for hurtigmeny, eller Skift+F10, for å åpne hurtigmenyen.
2. Bruk piltastene til å navigere til valget Nummerering i menyen, og Enter for å åpne
undermenyen
3. Trykk Tab til markøren står på ønsket listetype.
4. Trykk Enter for å aktivere stilen og gå tilbake til teksten.
Denne måten kan også brukes for å lage en punktmerket liste, men siden dette
valget har en hurtigtast, er det mye raskere å bruke den.

9.3 Excel

9.3.1 Aktuelle funksjoner i skjermleseren for arbeid i Excel
Se kapittel 8.4.1.

9.4 Utforsker / Min Datamaskin
9.4.1 Hente filer fra Papirkurv

Programmet Papirkurv gir mulighet til å hente fram og gjenopprette filer som du har
slettet. Dette er nyttig å kunne, fordi det gir mulighet til å redde situasjonen hvis du
har slettet en fil ved et uhell.
Programmet ligger på Skrivebordet. (Trykk Windowstast+D for å flytte markøren til
Skrivebordet). Du åpner Papirkurv ved å flytte markøren til programmet og trykke
Enter. Programmet åpnes og viser en liste over slettede filer:

Figur 54 Programvinduet Papirkurv.

For å bruke Papirkurven til å hente fram og gjenopprette slettede filer kan du gjøre
følgende:
1.
2.
3.
4.

Åpne programmet Papirkurven.
Bruk pil opp eller pil ned til du finner filen du vil gjenopprette.
Trykk Alt+F for å åpne menyen Fil.
Markøren står nå på det første valget i menyen, som er Gjenopprett.

98

5. Trykk Enter for å velge Gjenopprett. Filen flyttes nå tilbake til den mappa eller
plasseringen på maskinen den hadde før den ble slettet.
Alternativt kan du bruke hurtigmenyen og velge Gjenopprett.

9.4.2 Tømme Papirkurven

Papirkurven er satt opp til å romme en bestemt mengde data før den er full. Dette er
det mulig å stille inn selv dersom du ønsker det. Det er uansett greit å tømme
Papirkurven innimellom, fordi det gjør det enklere å finne fram i den dersom du
trenger å lete etter ei fil.
For å tømme Papirkurven kan følgende framgangsmåte brukes:
1. Åpne Papirkurven.
2. Trykk Alt+F for å åpne Filmenyen.
3. Trykk Pil ned til markøren står på valget Tøm papirkurven, og trykk Enter. Alle
filene som lå i Papirkurven er nå slettet for godt.

9.4.3 Notisblokk

Eleven bør bli kjent med at det ligger flere enkle skriveprogrammer i Windows. Disse
brukes ofte hvis du skal åpne og redigere programfiler. De kan også brukes til å
skrive tekst uten formatering. Vanligvis brukes Notisblokk. Den finner du på følgende
måte:
1. Trykk Win-knappen for å åpne Startmenyen.
2. Skriv Notisblokk, naviger med piltastene til markøren står på valget Notisblokk og
åpne med Enter.
Du finner valgene for å lagre, åpne osv. ved å bruke menyene.
Her er noen hurtigtaster som fungerer i Notisblokk:
Lagre
Angre
Kopiere
Klippe ut
Lime inn
Begynnelsen av dokumentet
Slutten av dokumentet
Sett inn klokkeslett og dato
Lukk programmet

Ctrl+S
Ctrl+Z
Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V
Ctrl+Home
Ctrl+End
F5
Alt+F4

Tekstbryting i Notisblokk
Notisblokk har et valg i menyen Rediger som heter Tekstbryting. Når dette valget er
aktivert (avkrysset), bryter programmet linjene, slik at du ser all teksten i skjermbildet.
Hvis det ikke er slått på, blir linjene veldig lange og teksten "forsvinner" ut til høyre.
Da må du flytte skrivemerket til høyre på linja til du har nådd enden, for å kunne lese
alt. Det er tungvint, så valget tekstbryting bør slås på.
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9.5 E-post

9.5.1 Lage mapper

Hvis du ønsker å ta vare på meldinger, kan det være lurt å lage mapper for å
oppbevare dem i, slik at ikke Innboksen blir full av gammel mail. Det gjør det lettere å
holde oversikten i Innboks.
Lage mapper
1. Åpne programmet, slik at markøren står i Innboks.
2. Trykk Ctrl+Skift+E eller velg Mappe, Ny på båndet. Dialogboksen Opprett ny
mappe åpnes:

Figur 55 Dialogboksen Opprett ny mappe.

3. Skriv inn ønsket navn på den nye mappa.
4. Trykk Tab to ganger for å flytte markøren til feltet som viser oversikten over
mappene dine.
5. Bruk Pil ned eller opp til markøren står på den mappa du vil legge den nye mappa
under.
6. Trykk Enter for å bekrefte valget. Du kommer nå ut av vinduet og tilbake til
Innboksen. Mappa er ferdig.
Bytte mappe
Følgende prosedyre kan brukes for å bytte mappe:
1. Trykk Ctrl+Y for å åpne vinduet Gå til Mappe.
2. Bruk Pil ned eller opp for å flytte markøren til ønsket mappe.
Dersom skjermleseren sier navnet på mappa og ”lukket”, betyr det at det er
undermapper under den mappa du står på. Du åpner undermapper med Pil høyre og
lukker dem med Pil venstre på samme måte som du gjør i menyer som har
undermapper.
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3. Når du har plassert markøren på den mappa du ønsker å gå til, trykker du Enter.
Markøren står nå i mappa du valgte.

9.5.2 Rydde i og slette meldinger

For å holde orden på meldingene og unngå at Innboksen blir rotete og uoversiktlig, er
det lurt å slette meldinger du ikke ønsker å ta vare på, og å ta i bruk mappene for
lagring av meldinger du vil gjemme på.
Slette meldinger
Sletting av meldinger kan gjøres på følgende måte:
1. Plasser markøren på meldingen du vil slette og trykk Delete. Meldingen flyttes nå
ut av Innboksen og legges inn i mappa Slettede elementer. Hvis du ønsker å
slette meldingen helt, dvs. at den ikke legges i mappa Slettede elementer, men
slettes for godt: Trykk Skift+Delete.
2. Du får opp en meldingsboks med spørsmål om du ønsker å slette meldingen for
godt. Velg Ja for å bekrefte.
Tømme mappa Slettede elementer
Når du sletter en melding med kommandoen Delete, legges den i mappa Slettede
elementer. For å slette den for godt, kan du enten bruke hurtigtasten Skift+Delete når
du sletter meldingen, eller du kan tømme mappa Slettede elementer. Du kan tømme
mappa Slettede elementer på følgende måte:
1. Bytt til mappa Slettede elementer.
2. Trykk Ctrl+A for å merke alle elementene i mappa.
3. Trykk Delete for å slette.
Flytte meldinger til annen mappe
For å flytte en melding fra en mappe til en annen kan følgende framgangsmåter
brukes:
Alternativ 1
1. Plasser markøren på den meldingen du vil flytte.
2. Trykk Ctrl+Skift+V.
3. Vinduet Overfør elementer åpnes.
4. Bruk piltastene til markøren står på den mappa du ønsker å flytte meldingen til og
trykk Enter for å bekrefte.
Alternativ 2
1. Merk meldingene du vil flytte.
2. Trykk programtasten for å åpne hurtigmenyen.
3. Velg Flytt og trykk Enter.
4. Pil til ønsket mappe og bekreft med Enter.
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9.5.3 Sende svar til alle

For å sende svar til alle på en melding kan følgende framgangsmåte brukes:
Alternativ 1
1. Plasser markøren i innboksen på den meldingen du vil svare på.
2. Trykk Ctrl+Skift+R. Det vil nå komme opp en ny melding på skjermen med ferdig
utfylt adressefelt til alle som mottok meldingen du svarer på. Feltet Emne vil være
ferdig utfylt med teksten "SV: Tittelen på den meldingen du svarte på".
Skrivemerket vil stå i meldingsfeltet.
3. Skriv inn teksten i meldingen og følg vanlig prosedyre for å sende den.
Alternativ 2
1. Plasser markøren i innboksen på den meldingen du vil svare på.
2. Trykk programtasten for å åpne hurtigmenyen.
3. Velg Svar til alle.
4. Det vil nå åpnes en ny melding på skjermen med ferdig utfylt adressefelt til alle
som mottok meldingen du svarer på. Feltet Emne vil være ferdig utfylt med
teksten "SV: Tittelen på den meldingen du svarte på". Skrivemerket vil stå i
meldingsfeltet.
5. Skriv inn teksten i meldingen og følg vanlig prosedyre for å sende den.

9.5.4 Videresende meldinger

1. Plasser markøren i innboksen på den meldingen du vil videresende.
2. Trykk Ctrl+B. Det vil nå åpnes en ny melding på skjermen. Feltet Emne vil være
ferdig utfylt med teksten "VS: Tittelen på den meldingen du svarte på".
Skrivemerket vil stå i adressefeltet og tekstfeltet vil inneholde meldingen du skal
videresende.
3. Skriv inn navnet på mottakeren på vanlig måte og legg til en kommentar i
tekstfeltet dersom du ønsker det.
4. Følg vanlig prosedyre for å sende meldingen.
Alternativ 2
1. Plasser markøren i innboksen på den meldingen du vil videresende.
2. Trykk programtasten for å åpne hurtigmenyen.
3. Velg Videresend.
4. Det vil nå åpnes en ny melding på skjermen. Feltet Emne vil være ferdig utfylt
med teksten "VS: Tittelen på den meldingen du svarte på". Skrivemerket vil stå i
adressefeltet og tekstfeltet vil inneholde meldingen du skal videresende.
5. Skriv inn navnet på mottakeren på vanlig måte og legg til en kommentar i
tekstfeltet dersom du ønsker det.
6. Følg vanlig prosedyre for å sende meldingen.

9.6 Internett

9.6.1 Aktuelle læringsmål
•
•

Bli en effektiv bruker av Internett slik at tiden på nettet blir kortest mulig
Legg websider i Favoritter
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•
•
•

Organisere Favoritter
Velge ønsket startside webleseren
Bruke faner i Internet Explorer

Noen aktuelle funksjoner
Repetisjon:
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O
• Gå til forrige/neste side med Alt+Pil venstre/høyre
• Navigere på webside med piltaster
• Samle liste over overskrifter
• Flytte til neste/forrige overskrift
• Samle liste over linker
• Hoppe til tekstblokk.
• Hoppe til avsnitt.
• Finne og skrive i redigeringsfelt.
• Virtuelt søk (søk etter tekst på den aktive siden)
• Bruke rammer
• Listebokser
• Knapper
• Radioknapper
• Avkrysningsbokser
• Merke og kopiere tekst fra Internet Explorer til Word
• Legge websider i Favoritter med Ctrl+D
• Andre elementer du kan navigere etter
Nytt:
• Bruke faner i Internet Explorer
• Organisere Favoritter
• Slette et element i Favoritter
• Flytte et element i Favoritter
• Gi nytt navn til et element i Favoritter
• Lage ny mappe i Favoritter
• Velge ønsket startside i Internet Explorer
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Hoppa over linkar
• Fleire navigasjonstaster
• Virtuelt søk
• Bruk av skjema på websider
• Arbeida med ulike skjemakontrollar
• Merka og kopiera tekst
• Bruka favorittar
• Fanebasert weblesing
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10 Tiende trinn
10.1 Windows

10.1.1 Koble sammen datautstyret

Lær eleven å koble sammen datautstyret sitt selv. Jobb sammen med eleven om å
undersøke hvilke ulike porter PC-en har og hva de heter (serieport, parallellport,
USB-port osv.) og hvordan de kjennes ut. For leselistbrukeren er datautstyret et
svært viktig arbeidsredskap, og ved å kjenne det best mulig, er det enklere å be om
og å få hjelp når det oppstår problemer med utstyret. Man kan også unngå å måtte
tilkalle hjelp, dersom man kan sjekke selv at for eksempel kablene er på plass, – og
på riktig plass.

10.1.2 Skifte blekkpatron eller toner

Stell av skriver vil være en del av de rutinene eleven må lære å mestre selv, slik at
det ikke er nødvendig å tilkalle hjelp hver gang blekkpatronen eller kassetten med
toner er tom. Også her er trikset at eleven får være aktivt med når dette gjøres, slik at
han blir fortrolig med det.

10.1.3 Tilordne hurtigtaster til programmer

Det kan være praktisk å lage egne hurtigtaster til programmer du ofte bruker. Ved å
arbeide med dette temaet blir du dessuten kjent med grensesnittet i Windows.
Det er viktig å være klar over at hvis du tilordner en hurtigtast som allerede er brukt til
noe annet, vil du få en konflikt ved at den ene av funksjonene den er definert for, ikke
lenger fungerer. Da må du gå inn på nytt og endre hurtigtasten til en annen bokstav.
Et eksempel:
Vi vet at hurtigtasten Ctrl+Alt+N i Word skifter utseendet til et dokument til visningen
"normal". Hvis vi lager en hurtigtast for å starte et program med denne
tastekombinasjon, vil hurtigtasten for å starte programmet ha rangen. Dvs. at om vi
arbeider i Word og taster inn denne kommandoen vil det aktuelle programmet åpnes
mens Word ikke vil respondere på den.
I det følgende gis en beskrivelse av hvordan du kan gå fram for å lage en hurtigtast til
et program. Vi velger programmet Kalkulator som eksempel. Dette programmet ligger
som en integrert del i Windows og finnes under Tilbehør på Startmenyen.
Bildet viser hvor du finner det via Startmenyen:
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Figur 56 Startmeny.

Du kan også finne programmet ved å bruke Startmenyens søkefelt.
Følgende framgangsmåte kan brukes:
1. Finn programmet Kalkulator i Startmenyen og sørg for at markøren er plassert på
dette.
2. Trykk Programtasten for å hente fram hurtigmenyen (du finner denne til venstre
for høyre Ctrl-tast på tastaturet.)
3. Bruk piltastene til markøren står på valget Egenskaper og trykk Enter for å velge
det.
Dialogboksen Egenskaper for ...(navn på programmet som snarveien peker til)
åpnes:

Figur 57 Dialogboksen Egenskaper for kalkulator.

105

4. Markøren står nå i feltet Mål. Trykk Tab to ganger, slik at markøren blir stående i
feltet Hurtigtast.
5. Skriv inn den bokstaven du vil ha som hurtigtast. Denne vil sammen med Ctrl+Alt
bli den nye hurtigtasten for å starte programmet. (Hvis du f.eks. skriver inn
bokstaven R vil hurtigtasten bli Ctrl+Alt+R.)
6. Trykk Tab til markøren står på knappen OK og trykk Enter for å bekrefte og
avslutte. Dialogboksen lukkes nå, og hurtigtasten er registrert.

10.1.4 Hjelpefunksjonen i Windows 7
Hjelp og støtte
Du kan åpne Hjelp og støtte i Windows ved å velge det fra Start-menyen. Det er også
mulig å trykke F1, men hvis du er inne i et program, som f.eks. Microsoft Outlook, får
du hjelp om Microsoft Outlook og ikke om Windows generelt. Å velge Hjelp og støtte
på Start-menyen er derfor den sikreste metoden dersom det er generell Windowshjelp du ønsker.
Hjelpen i Windows er HTML-basert. Når du er inne i Hjelp, oppfører skjermleseren
seg på samme måte som på en webside. Skjermlesere har egne kommandoer som
brukes for å navigere på websider når du bruker Internet Explorer. Disse
kommandoene kan også brukes i Hjelp og støtte i Windows 7. Dette betyr at du bør
lære å bruke Internett på en effektiv måte før du begynner å bruke Hjelp og støtte i
Windows.
Når du starter Hjelp og støtte åpnes skjermbildet Windows Hjelp og støtte:

Figur 58 Programvinduet Windows Hjelp og støtte.

Det inneholder et søkefelt øverst, og mange ulike kategorier og emner for hjelp
lenger ned på siden.
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For å komme til søkefeltet i Hjelp og støtte kan du trykke F6. Så kan du skrive ett
eller flere ord, f.eks. hurtigtaster, og trykke Enter. Du får da opp en side med linker til
forskjellige emner der "hurtigtaster" er nevnt.
Her er noen andre nyttige hurtigtaster:
Vise innholdsfortegnelsen
Vise Alternativer-menyen

ALT+C
F10

Kontekstavhengig hjelp
I Windows kan man i en del tilfeller få såkalt kontekstavhengig hjelp. Det betyr at du
får hjelp om det elementet som har fokus. Dette gjelder f.eks. i dialogbokser. Der kan
du trykke Tab for å komme til et element og Skift+F1 for å få kontekstavhengig hjelp
om elementet. Trykk Alt+F4 for å lukke den kontekstavhengige hjelpen.
Hjelp avsluttes på samme måte som andre Windows-program ved å trykke Alt+F4.

10.2 Skjermleser og leselist
10.2.1 Installere skjermleser

Mange leselistbrukere opplever før eller siden at skjermleserprogrammet (og andre
programmer) slår mer eller mindre krøll på seg. Da kan det noen ganger være
nødvendig å installere programmet på nytt.
Jaws har talestøtte under installasjonen, slik at det skal være mulig for
synshemmede å installere programmet selv. Det er fornuftig at de får prøve dette og
trene litt på det, slik at de kan utføre det selv ved behov.
Før du begynner installeringen av Jaws, er det lurt å merke seg navnet på leselista,
hvilken port på PC-en den er koblet til og navnet på talesyntesen du bruker. Disse
opplysningene må du selv gi Jaws under installasjonen.
Når installasjonen begynner, vil du få valget mellom ulike installasjonstyper. Her er
det viktig at du velger "Guided installation", ellers vil du ikke få lagt inn informasjon
om hvilken talesyntese og leselist du bruker.

10.3 Tekstbehandling

10.3.1 Lage og bruke maler

Bruk av maler er en måte å effektivisere arbeidet på. I situasjoner der du bruker
samme oppsett ofte, kan du med fordel lage en mal. Det betyr at når du åpner malen,
får du opp et dokument som inneholder alle det oppsettet du ønsker. Det kan for
eksempel være oppsett av et brev.
Noen gjør dette ved å åpne et vanlig dokument som inneholder den teksten du
ønsker å bruke. Du åpner den og skriver inn den teksten du ønsker å legge til, for så
å lagre dokumentet med et annet navn. Problemet med denne arbeidsmåten er at du

107

lett kan komme til å lagre de nye endringene under samme navn som dokumentet
med oppsettet har. Du "ødelegger" da dokumentet du ønsket å bruke som mal. Ved
å bruke Words egen funksjon for å lage maler unngår du dette.
Maler kan lages på følgende måte:
1.
2.
3.
4.

Trykk Ctrl+N for å åpne et vanlig dokument (basert på malen "normal").
Skriv inn teksten du ønsker å ha i malen.
Trykk F12 for å åpne dialogboksen Lagre som.
Skriv inn hvilken stasjon og mappe du vil lagre malen i, samt navn. (I feltet
filnavn).
5. Trykk Tab for å flytte fokus til feltet Filtype.
6. Trykk Pil ned til fokus står på valget Word-mal, og bekreft med Enter.
7. Trykk Enter for å lagre malen og forlate dialogboksen.
For å åpne malen kan følgende framgangsmåte brukes:
1. Trykk Alt+F for å åpne Filmenyen.
2. Velg Ny. En undermeny åpnes.

Figur 59 Undermenyen Tilgjengelige maler..

3. Bruk Pil ned til fokus står på valget Nytt fra eksisterende og trykk Enter for å
velge. (Du kan også navigere ved å trykke bokstaven n.)
4. Dialogboksen Ny fra eksisterende dokument åpnes.
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Figur 60 Dialogboksen Ny fra eksisterende dokument.

5. Naviger til malen med samme metode som du bruker når du skal åpne et vanlig
dokument og åpne den med Enter.
6. Det åpnes nå et nytt dokument som inneholder teksten i malen du valgte.
7. Skriv tekst inn i dokumentet og lagre på vanlig måte.
Menyen inneholder linker til maler som kan lastes ned. Du navigerer mellom de ulike
valgene ved å bruke Tab og piltaster. Dialogboksen er litt upraktisk å navigere i ved
hjelp av tastaturet, så det krever mye tålmodighet og tid for å navigere gjennom de
forskjellige alternativene.

10.3.2 Topptekst og bunntekst

For å få feltet topptekst og bunntekst aktivt, må du flytte fokus til menyen Sett inn og
velge Topptekst eller bunntekst. Markøren vil da bli plassert i Topptekst. Du veksler
mellom Topptekst og Bunntekst med Page up og Page down.
Den enkleste måten å lukke visningen Topp- og bunntekst på, er å trykke Esc.

10.3.3 Lese fotnoter

Fotnoter i et dokument er plassert nederst på siden (under hovedteksten). Fotnoter
vises i den vanlige teksten med et lite tall. Leselista viser tallet og talen vil i tillegg
annonsere fotnoten ved å si ”fotnote”. For å flytte markøren til fotnotefeltet nederst på
siden, kan du dobbeltklikke på tallet som angir referansen. Når du har lest fotnoten,
flytter du markøren tilbake til hovedteksten ved å dobbeltklikke på tallet foran fotnoten
igjen.
Jaws har disse kommandoene for arbeid med fotnoter:
Les fotnoten eller sluttnoten ved markørposisjonen
List fotnoter
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Alt+Skift+E
Insert+Skift+F

Navigasjonstaster (slås på og av med Insert+Z).
Neste fotnote
Forrige fotnote

O
Skift+O

10.3.4 Sidenummerering

For å sette inn sidenummer i dokumentet kan du gjøre dette:
1. Trykk Alt og deretter pil høyre to ganger for å flytte fokus til valget Sett inn på
menylinja.
2. Trykk Tab til fokus står på nedtrekkslisten Sidetall.
3. Trykk Enter for å åpne undermenyen.
4. Bruk Pil opp eller Pil ned for å velge om du vil plassere sidetallet øverst eller
nederst på siden og trykk Enter for å åpne undermenyen for plassering av tallet.
5. Trykk Pil ned for å velge plassering av tallet.
6. Trykk Enter for å bekrefte valget og forlate menyen.
7. Markøren står nå ved sidetallet. Trykk Esc for å lukke bunn- og topptekstfeltet og
flytte markøren tilbake til teksten.

10.3.5 Sette inn innholdsfortegnelse

Når du arbeider med et stort dokument, er det til stor hjelp å ha en
innholdsfortegnelse. Words innholdsfortegnelse fungerer som hypertekst (eller link),
slik at når markøren står på en overskrift i innholdsfortegnelsen og du trykker Enter,
kommer du direkte til denne overskriften i dokumentet. Ved å trykke Alt+Pil venstre
kommer du tilbake til innholdsfortegnelsen igjen.
For å kunne lage en innholdsfortegnelse, må du bruke overskriftstil på den teksten du
vil ha med i innholdsfortegnelsen. Det er disse definerte overskriftene programmet
Word baserer seg på når innholdsfortegnelsen opprettes. Det betyr at det ikke holder
å bruke fet skrift eller bruke andre attributter for å markere en tekst som en overskrift.
Det første du må gjøre hvis du ønsker å ha en innholdsfortegnelse, er derfor å passe
på at alle overskrifter er laget ved hjelp av en overskriftstil.
Noen av stilene i Word har hurtigtaster, og ved å bruke dem, slipper du å gå inn i
listen over stiler for å velge.
Her er noen nyttige hurtigtaster:
Overskrift 1
Overskrift 2
Overskrift 3
Velg overskriftstil ett nivå mindre
Velg overskriftstil ett nivå høyere
Normal

Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+Skift+Pil høyre
Alt+Skift+Pil venstre
Ctrl+Skift+N

Du kan endre stilen i en allerede innskrevet tekst ved å plassere markøren på linja
eller avsnittet du ønsker å endre, og trykke hurtigtasten for å endre den. Det betyr at
du behøver ikke å skrive en overskrift inn på nytt eller merke den, dersom du har
glemt å formatere den.
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Når teksten har riktig definerte overskrifter, kan du generere en innholdsfortegnelse.
Det gjør du slik:
1. Plasser markøren der du ønsker at innholdsfortegnelsen skal settes inn.
2. Trykk Alt for å flytte markøren til menylinja.
3. Pil til høyre til markøren står på valget Referanser og trykk Enter for å åpne
menyen.
4. Markøren står nå på det første feltet i menyen, som er Innholdsfortegnelse.
5. Trykk Enter for å åpne feltet Innholdsfortegnelse.

Figur 61 Programvinduet Word med menyen for innholdsfortegnelse åpen.

6. Pil ned til markøren står på menypunktet Sett inn innholdsfortegnelse og bekreft
med Enter.
7. Dialogboksen Innholdsfortegnelse åpnes nå.

Figur 62 Dialogboksen Innholdsfortegnelse.
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I denne dialogboksen kan du gjøre forskjellige valg som virker inn på hvordan
innholdsfortegnelsen vil se ut.
8. Du kan flytte mellom de ulike feltene med Tab, og rulle mellom valgene i et felt
med Pil opp eller Pil ned.
9. Når du har gjort de valgene du ønsker, trykker du Enter for å bekrefte dem.
10. Innholdsfortegnelsen er nå ferdig, og markøren står på den første linjen under
den.
Hvis du fortsetter å skrive inn tekst og arbeide med dokumentet etter at du har laget
innholdsfortegnelsen, vil tekst og sidetall forskyve seg. Innholdsfortegnelsen må
derfor oppdateres.
Her er en enkel måte å gjøre det på:
1. Plasser markøren til venstre for første linje i innholdsfortegnelsen.
2. Trykk F9. Dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse åpnes:

Figur 63 Dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse.

3. Hvis du ikke har skrevet inn noen nye overskrifter, kan du beholde valget "Bare
oppdater sidetall", og trykke Enter for å bekrefte oppdateringen.
4. Hvis du har skrevet inn noen nye overskrifter må du trykke Pil ned for å velge
"Oppdater hele tabellen". Den nye overskriften vil da bli satt inn i
innholdsfortegnelsen. Trykk Enter for å utføre oppdateringen.

10.3.6 Ordtelling

Du kan sjekke antall ord i et dokument på flere måter. Her er to av dem:
Bruke statuslinja i Word
Statuslinja viser hvor mange ord det er i dokumentet. En rask og enkel måte å sjekke
antall ord på, er å bruke hurtigtasten til Jaws for å lese statuslinja med talen.
Les statuslinje

Insert+Page Down

De fleste leselister har tilordnet funksjonen "Vis statuslinje" til en knapp. Ved å trykke
på denne, flyttes leselistas fokus til statuslinja, slik at du kan lese antall ord der.
Deretter trykker du knappen for "Gå til markør" for å flytte leselistas fokus tilbake til
markøren i teksten.
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Words hurtigtast F6 flytter fokus mellom ulike deler av skjermbildet, som statuslinja
og menylinja eller båndet. Denne kan også brukes for å flytte fokus til statuslinja for å
lese av antall ord. For å flytte tilbake til teksten er det raskest å trykke Skift+F6 for å
hoppe ett steg tilbake.
Åpne dialogboksen Ordtelling
Du kan også åpne Words dialogboks for ordtelling. Dialogboksen må deretter leses
ved å bla oppover i den med leselisttastene.
1. Trykk Ctrl+Skift+G for å åpne dialogboksen Ordtelling
2. Bla bakover med leselista til du har lest informasjonen du ønsker.
3. Trykk Esc for å lukke dialogboksen.

10.3.7 Linjeavstand

For å endre linjeavstand kan du bruke en av følgende måter:
Bruke hurtigtaster
Linjeavstand 1
Linjeavstand 2
Linjeavstand 1,5

Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+5

Bruke hurtigmeny
1. Merk teksten du vil endre linjeavstanden på,
2. Trykk programtasten for å åpne hurtigmenyen.
3. Pil ned til fokus står på valget Avsnitt.
4. Bekreft med Enter. Fokus står på fanearket Innrykk og avstand.
5. Trykk Tab til fokus står på feltet Linjeavstand.
6. Trykk Pil opp eller ned til ønsket linjeavstand og bekreft med Enter.
7. Trykk Enter for å forlate dialogboksen

10.3.8 Slå av verktøylinjer, bånd og rullefelt

Det er nyttig for en leselistbruker å kunne gjøre innstillinger i Word for å rydde vekk
elementer som er visuelle og konstruert for musebruk. I Word 2010 er bånd og
horisontale og vertikale rullefelt eksempler på dette.
En leselistbruker opplever ofte at disse elementene plutselig er slått på, selv om
skjermbildet var ryddet og tilrettelagt da de fikk utstyret. Hvis man ikke kjenner til
hvordan disse elementene virker og hvordan de viser seg på leselista, kan man fort
bli usikker på hva som skjer. Det er irriterende å få unødvendig informasjon på
leselista når du arbeider.
De aller fleste programmer i Windows bruker rullefelt som standard, og hvis man har
oppdatert eller installert et nytt program selv, er det viktig å kunne tilrettelegge
skjermbildet selv slik at det blir praktisk å arbeide med leselist. Vis derfor eleven
hvordan han kan slå av og på bånd og rullefelt i Word.
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Slå av og på bånd
Word 2010 har et verktøy som kalles Bånd, i stedet for de gamle verktøylinjene. Det
fungerer ved at hvert menypunkt har et utvalg av knapper eller listebokser som du
kan navigere mellom ved å bruke tab-tasten. Du kan også hoppe baklengs med
Skift+Tab. Som standardoppsett er båndet under menylinja synlig.

Figur 64 Utsnitt av skjermbildet i Word med båndet slått på.

Båndet tar unødvendig plass på skjermen, og kan derfor med fordel slås av. Båndet
slås av og på med hurtigtasten Ctrl+F1.
Slå av loddrett og vannrett rullefelt
Vannrett og loddrett rullefelt slås av under menyen Verktøy. Det kan du gjøre slik:
1. Trykk Alt+F for å åpne Fil-menyen.
2. Bruk piltastene til fokus står på valget Alternativer. (Det er raskere å bruke Pil opp
enn Pil ned).
3. Trykk Enter for å åpne dialogboksen Alternativer for Word:

Figur 65 Dialogboksen Alternativer for Word.
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4. Trykk Ctrl+Tab til fanearket Avansert er aktivt.
5. Trykk Tab til fokus står på feltet Vannrett rullefelt. Hør på talen eller sjekk på
leselista om avkrysningsboksen er avkrysset eller ikke.
6. Trykk Mellomrom for å slå av valget.
7. Trykk Tab til fokus står på valget loddrett rullefelt.
8. Trykk Mellomrom for å slå av valget.
9. Trykk Enter for å bekrefte valgene og forlate dialogboksen.

10.4 Excel

10.4.1 Aktuelle funksjoner i skjermleseren for arbeid i Excel
Se kapittel 8.4.1.

10.5 Utforsker / Min Datamaskin

10.5.1 Funksjonelle innstillinger i skjermbildet

Skjermbildet i programmet Windows Utforsker kan stilles inn på ulike måter. Når du
bruker skjermleser og leselist, kan du velge noen innstillinger som gjør programmet
enklere å bruke enn standardinnstillingen i Windows. Det kan være nyttig for en
leselistbruker å kjenne til noen av disse, slik at han har mulighet til å tilrettelegge
skjermbildene selv.
Standard oppsett i Windows Utforsker viser mapper side ved side med store ikoner.
Det er mer praktisk for en leselistbruker å bruke visningen "detaljer".
Du kan bruke følgende framgangsmåte for å endre dette for alle mapper:
1. Trykk Alt+V for å flytte markøren til menyen Vis.
2. Pil ned til markøren står på valget Detaljer og bekreft med Enter. Den aktive
mappa er nå endret slik at filer og mapper vises i en liste.
3. For å bruke denne endringen på alle mapper: Trykk Alt+E for å åpne menyen
Verktøy.
4. Pil ned til valget Mappealternativer og bekreft med Enter. Dialogboksen
Mappealternativer åpnes nå.

Figur 66 Dialogboksen Mappealternativer.

5. Trykk Ctrl+Tab for å bytte til fanearket Vis.
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Figur 67 Dialogboksen Mappealternativer med fanearket "Vis" aktivt.

6. Markøren står nå på knappen Bruk på alle mapper. Trykk Enter for å aktivere
valget.
7. Du får nå spørsmål om du vil endre alle mappene. Svar Ja.
8. Trykk Tab til markøren står på knappen OK, og bekreft med Enter. Alle mappene
er nå endret til detaljvisning.

10.5.2 Filtyper og egenskaper

Det er nyttig å ha kunnskap om forskjellige typer filer, og at ulike typer filer krever
forskjellige programmer for å kunne åpnes. Noen filer kan også åpnes i flere
programmer. Lær eleven hvordan han kan finne ut hvilken filtype han har med å
gjøre ved å se på etternavnet til fila og sjekke detaljinformasjonen til høyre for
filnavnet.
Til dette arbeidet kan han bruke Windows Utforsker og bla mellom forskjellige filer og
se på hva slags ”etternavn” de har (i høyre felt i Windows Utforsker).

10.5.3 Søke etter filer og mapper

Det er flere måter å søke etter filer og mapper på i Windows. De ulike måtene
fungerer litt forskjellig med skjermleser og leselist. Elevene kan prøve seg fram selv
når de begynner å bli litt drevne PC- og leselistbrukere.
I dette heftet velger vi å presentere hvordan du kan søke etter filer eller mapper i
Windows Utforsker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpne Windows Utforsker.
Flytt markøren til stasjonen og evt mappa du vil søke i.
Trykk Enter for å åpne stasjonen / mappa.
Trykk F3 for å flytte markøren til Windows Utforskers søkefelt.
Skriv inn teksten du vil søke på og trykk Enter for å utføre søket.
Når søket er ferdig vil resultatet vises som en liste i høyre felt av Windows
Utforsker. Trykk pil ned for å lese gjennom resultatene.

Tips:
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Når søket utføres, kan du følge med på hvor mange filer som er funnet ved å trykke
Insert+Page Down for å sjekke statuslinja.

10.6 E-post

10.6.1 Endre visningsmodus i e-postleseren

Det anbefales å tilpasse skjermbildet i e-postprogrammet slik at Innboksen kun viser
listen med meldinger. En leselistbruker ser ikke alle delene i vinduet likevel, og ved å
rydde i skjermbildet blir det raskere og enklere å navigere i programmet.
Vanligvis er disse innstillingene gjort når eleven begynner å bruke programmet. Det
er imidlertid viktig at eleven lærer seg å kontrollere disse innstillingene selv også.
I Microsoft Outlook finner du valgene for å stille inn visningen på båndet under
menyen Visning:
1. Trykk Alt for å flytte markøren til båndet. Velg menyen Visning.
2. Du bør slå av disse valgene: Visningsrute, automatisk forhåndsvisning, og
Navigasjonsrute.
3. Trykk Tab til markøren står på valget du vil slå av.
4. Trykk Pil ned til markøren står på valget Av.
5. Trykk Enter for å bekrefte.

10.6.2 Sortere e-post

Du kan sortere meldingene i de forskjellige mappene (Innboks, Slettede elementer,
Sendte elementer osv.) etter navn på avsender, emnet (tittelen på meldingen) eller
når den er mottatt. Du kan også bestemme om du vil ha sorteringen stigende eller
synkende. Dvs. at du bestemmer om a eller å skal komme først ved alfabetisk
sortering, og om datoen for første eller siste mottatte melding skal komme først ved
sortering på Mottatt.
Det er samme framgangsmåte for sortering uavhengig av hvilken mappe du står i. I
beskrivelsen som følger, tas det utgangspunkt i sortering av meldinger i mappa
Innboks.
Du kan sortere meldingene på følgende måter:
Fra Outlooks meny
1. Åpne menyen Visning på båndet.
2. Trykk Tab til markøren står på valget Sortering.
3. Trykk Tab til feltet du ønsker å sortere meldingene etter.
4. Trykk Enter for å bekrefte valget.
Med leselistas markørhentere
1. Sørg for at markøren står på den øverste meldingen i Innboks.
2. Flytt leselista bakover (til venstre) i skjermbildet til feltene Fra, Emne og Mottatt
vises på leselista.
3. Klikk med markørhenter på det du ønsker å sortere etter.
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4. Du bytter mellom stigende og synkende sortering ved å gjøre samme prosedyre
en gang til.

10.6.3 Lage autosignatur

En autosignatur er en ferdig underskrift som kan legges til automatisk når du
oppretter en ny melding. Det betyr at når du har trykket Ctrl+N og får opp vinduet for
ny melding, står signaturen ferdig i feltet der du skriver inn selve meldingsteksten.
Slik kan du lage en autosignatur:
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk Alt+F for å åpne menyen Fil.
Bruk Pil opp eller Pil ned til markøren står på valget Alternativer.
Trykk Enter for å gå inn i Vinduet Alternativer for Outlook.
Dette vinduet har mange faneark. Trykk Alt+Tab til fanearket E-post er aktivt.
Trykk Tab til markøren står på feltet Signaturer og trykk Enter for å bekrefte
valget. Vinduet Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes nå.

Figur 68 Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner.

6. Trykk Tab til markøren står på knappen Ny, og bekreft med Enter. Vinduet Ny
signatur åpnes.

Figur 69 Dialogboksen Ny signatur.

7. Markøren står i feltet Skriv inn et navn på den nye signaturen. Skriv inn navnet på
signaturen.
8. Trykk Enter for å bekrefte. Markøren flyttes tilbake til vinduet Signaturer og
meldingsbakgrunner.
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Figur 70 Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner.

9. Trykk Tab til markøren står i feltet Nye meldinger. Bruk piltastene for å velge
ønsket alternativ.
10. Trykk Tab til markøren står i feltet Svar/videresendinger. Bruk piltastene for å
velge ønsket alternativ.
11. Trykk Tab til markøren står i feltet Rediger signatur og skriv inn teksten i
signaturen.
12. Trykk Tab til markøren står på knappen OK og bekreft med Enter.

Figur 71 Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner.

13. Markøren kommer nå tilbake til vinduet Alternativer. Trykk Tab til markøren
står på valget OK.
14. Bekreft med Enter og du går ut av vinduet Alternativer og tilbake til Innboks.
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10.7 Internett

10.7.1 Aktuelle læringsmål

•
•

Videreutvikle og repetere strategier for søk etter informasjon på internett.
Navigering i tabeller

Noen aktuelle funksjoner
Repetisjon:
• Åpne sider med kjent adresse med hurtigtasten Ctrl+O
• Gå til forrige/neste side med Alt+Pil venstre/høyre
• Navigere på webside med piltaster
• Samle liste over overskrifter
• Flytte til neste/forrige overskrift
• Samle liste over linker
• Hoppe til tekstblokk.
• Hoppe til avsnitt.
• Finne og skrive i redigeringsfelt.
• Virtuelt søk (søk etter tekst på den aktive siden)
• Bruke rammer
• Listebokser
• Knapper
• Radioknapper
• Avkrysningsbokser
• Merke og kopiere tekst fra Internet Explorer til Word
• Legge websider i Favoritter med Ctrl+D
• Andre elementer du kan navigere etter
• Bruke faner i Internet Explorer
• Organisere Favoritter
• Slette et element i Favoritter
• Flytte et element i Favoritter
• Gi nytt navn til et element i Favoritter
• Lage ny mappe i Favoritter
• Velge ønsket startside i Internet Explorer
Nytt:
• Tabeller
Aktuelle kapitler i heftet "Internet Explorer og Jaws 10 og 11"
• Navigera mellom sider
• Overskrifter, rammer og linkar
• Hoppa over linkar
• Fleire navigasjonstaster
• Virtuelt søk
• Bruk av skjema på websider
• Arbeida med ulike skjemakontrollar
• Merka og kopiera tekst
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•
•
•
•

Bruka favorittar
Fanebasert weblesing
Tabellar
Sidemerker
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11 Innstilling av programvare

Vi anbefaler at elevens datamaskin og programvare blir justert etter innstillingene i
dette kapitlet. Det vil gjøre bruken av datamaskinen enklere for eleven, og i mange
tilfeller vil skjermleseren også fungere bedre.

11.1 Windows 7

11.1.1 Tilpasse Startmenyen

Det er enkelt å finne programmene du bruker oftest hvis du legger en snarvei til dem
på Startmenyen.
Det kan gjøres slik:
1. Plasser markøren på programmets snarvei i Startmenyen.
2. Trykk på programtasten (hurtigmenytasten) eller høyreklikk, slik at hurtigmenyen
åpnes.
3. Velg menypunktet Fest til Start-menyen.

11.2 Word 2010

11.2.1 Stoppe autokorrektur

I Word er autokorrektur slått på som standard. Det vil si at vanlige taste- og
rettskrivingsfeil rettes automatisk mens du skriver. Det lages også automatisk store
bokstaver etter punktum, punktmerkede og nummererte lister, enkelte tegn erstattes
med symboler osv.
Denne funksjonen bør slås av, fordi den kan skape en del problemer for
leselistbrukere. Et eksempel på dette er at tegn som erstattes med et symbol, blir
uleselige på leselista (f.eks. hvis brøken 1/2 erstattes med symbolet ½.).
Det er viktig å være klar over at dersom du skriver et dokument på en PC der
autokorrekturen er slått på, vil formateringen også gjelde når eleven åpner
dokumentet på sin PC, selv om autokorrekturen her er slått av. Det betyr at lærere
som skriver dokumenter til en elev med leselist, må huske å sjekke at
autokorrekturen er slått av på den maskinen dokumentet lages på.
Autokorrektur kan slås av på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne Word og Fil-menyen (Alt+F), deretter Alternativer.
Velg fanearket Korrektur og deretter knappen Alternativer for autokorrektur.
Slå av alle avkrysningene under fanearket Autokorrektur.
Slå av alle avkrysningene under fanearket Fortløpende autoformatering.
Slå av alle avkrysningene under fanearket Smartflagg.

11.2.2 Endre standard dokumentplassering

Word foreslår automatisk en plassering av dokumentet når du lagrer. Standard
dokumentplassering er mappa Dokumenter på harddisken. Det er viktig at mappene
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og dokumentene til eleven er organisert slik at det blir enkelt å holde orden og finne
fram i dem.
Du kan stille inn hvilken mappe Word skal bruke som standardmappe. Dette kan
gjøres på følgende måte:
1. Åpne Word og Fil-menyen (Alt+F), deretter Alternativer.
2. Velg fanearket Lagre og sett fokus på feltet Standard filplassering.
3. Bytt til ønsket mappe ved å bruke knappen Bla gjennom, og finne mappa i
dialogboksen Endre plassering.
4. Trykk OK til du er ute av alle dialogboksene.

11.2.3 Slå av båndet

Båndet tar opp unødvendig plass på skjermen og bør slås av. Det kan slås av og på
med hurtigtasten Ctrl+F1.

11.2.4 Fjerne loddrett og vannrett rullefelt

Når du bruker leselist, bør loddrette og vannrette rullefelt fjernes. De har ingen
funksjon for en leselistbruker, og er bare støy fordi skjermleseren prøver å lese
grafikken, dvs. forklare det grafiske symbolet for rull opp, rull ned osv.
Rullefeltene kan fjernes slik:
1. Åpne Word og Fil-menyen (Alt+F), deretter Alternativer.
2. Velg fanearket Avansert og fjern krysset foran feltet Vannrett rullefelt og Loddrett
rullefelt.
3. Bekreft ved å trykke OK.

11.2.5 Slå av valget Ctrl+klikk for å følge hyperkobling

1. Åpne Word og Fil-menyen (Alt+F), deretter Alternativer.
2. Velg fanearket Avansert og fjern krysset foran feltet Ctrl+klikk for å følge
hyperkobling..
3. Bekreft ved å trykke OK.

11.2.6 Fjerne linjal

Linjalen har normalt ingen funksjon for en leselistbruker og fjernes derfor. Dette
gjøres ved å velge menyen Visning og slå av valget Linjal.

11.2.7 Velge visningen Kladd

Når du bruker leselist, er det mest praktisk å bruke visningen Kladd. Den raskeste
måten å gjøre dette på er å bruke hurtigtasten Ctrl+Alt+N. Alternativt kan du åpne
menyen Visning og velge Kladd på båndet.
Å sette visningen Kladd som standard i Word, kan du gjøre slik:
1. Åpne Word og Fil-menyen (Alt+F), deretter Alternativer.
2. Kryss av for valget Tillat åpning av et dokument i kladdevisning.
3. Trykk på Ok for å lukke dialogen Alternativer.
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11.2.8 Slå av avstand mellom avsnitt i samme stil
1.
2.
3.
4.

Velg Linje- og avsnittsavstand fra kategorien Hjem på båndet.
Velg Alternativer for linjeavstand.
Sett verdien 0 i feltene Før og Etter, og velg Enkel i feltet Linjeavstand.
Trykk på knappen Velg som standard og velg radioknappen Alle dokumenter
basert på malen Normal.dotm.
5. Trykk på "Ok".

11.3 Microsoft Outlook 2010

Under menyen Vis bør du gjøre disse innstillingene:
1. Slå av Navigasjonsrute.
2. Slå av Gjøremålsfelt.
3. Slå av Leserute.

11.4 Excel 2010

11.4.1 Stoppe autokorrektur

Autokorrektur har flere ulemper når du arbeider med leselist (Se kapittel 11.2.1 ), og
bør derfor slås av. Dette kan gjøres på følgende måte i Excel:
1. Åpne Excel og velg menyen Fil (Alt+F), deretter Alternativer for Excel på menyen.
2. Velg Korrektur, deretter Alternativer for autokorrektur.
3. Slå av alle valgene under fanearkene Autokorrektur og Smartflagg og velg OK.

11.4.2 Endre innstilling for redigering i celler

Når du har markøren i en celle og trykker Enter for at utregningen av regneuttrykket i
cellen skal utføres, flyttes markøren ned til cellen under. Dette er
standardinnstillingen i Excel. Men denne innstillingen er upraktisk når du arbeider
med leselist, fordi du må flytte markøren opp igjen for å se resultatet av beregningen.
Excel kan stilles inn slik at markøren ikke flyttes når du trykker Enter. Det kan gjøres
slik:
1. Åpne Excel og velg menyen Fil (Alt+F), deretter Alternativer for Excel på menyen.
2. Velg fanearket Avansert og slå av valget Flytt merket område når Enter er trykket.
3. Trykk OK.

11.4.3 Loddrett justering

I standardinnstillingen til Excel er celleinnholdet satt til valget Bunn. Dette er upraktisk
når du bruker leselist, og det bør derfor justeres til valget Topp.
Denne innstillingen er dokumentavhengig og må derfor gjøres i hvert dokument.
Innstillingen kan gjøres slik:
1. Åpne Excel og velg Hjem på menyen.
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2. Trykk Tab til markøren står på knappen Toppjuster.
3. Trykk Enter for å bekrefte.

11.4.4 Endre standard filplassering

Når du arbeider med PC er det viktig å ha lett tilgang på mappene og dokumentene.
Standardoppsettet i Excel vil foreslå å lagre og åpne filene i mappa Dokumenter.
Denne mappa bør byttes til elevens hovedmappe.
I Excel kan dette gjøres på følgende måte:
1. Åpne Excel og velg menyen Fil (Alt+F), deretter Alternativer for Excel på menyen.
2. Velg fanearket Lagre og skriv dette inn i feltet Standard filplassering: c:\6\
3. Trykk OK.

11.5 Windows Utforsker

Standardoppsettet i Windows Utforsker i Windows 7 viser mapper med store ikoner
slik:

Figur 72 Programvinduet til Windows Utforsker med store ikoner som visning.

Denne innstillingen bør endres til visningen Detaljer, fordi den er mer praktisk å bruke
når du arbeider med leselist. Det kan gjøres slik:
1. Velg Vis og Detaljer på menylinja.
2. Velg deretter Verktøy på menylinja og velg Mappealternativer.
3. Under fanearket Vis velger en Bruk på alle mapper.
I alle mappene vil nå filene vises i en liste under hverandre:
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Figur 73 Programvinduet til Windows Utforsker med visningen Detaljer.

11.6 Open Book

Hvis eleven bruker Open Book som skannerprogram, bør han kontrollere at
programmet er satt opp til å lagre skannede dokumenter i en hensiktsmessig mappe.
Standardvalget i Open Book lagrer skannede dokumenter på denne plasseringen:
C:\OPENBK\Users\default\Library
Det er mer hensiktsmessig at dokumentene lagres i en mappe under elevens
hovedmappe. For å endre innstillingen i Open Book kan følgende framgangsmåte
brukes:
1. Åpne programmet Open Book.
2. Velg Innstillinger eller Settings fra menylinja og velg fanearket Generelle
instillinger eller General Settings.
3. Velg ønsket mappe.

126

12 Hurtigtaster
12.1 Jaws

12.1 Generelle kommandoer

Åpne programvinduet for Jaws
Lese tittellinja
Lese statuslinja
PC markør
Jaws markør
Slipp gjennom tastetrykk
Endre skriveekko
Endre innstillinger for punkt
Oppdater skjermen
Liste over programmer i Systemkurv
Tastaturhjelp på/av
Vis hurtigtaster for aktivt program
Vis hurtigtaster for Windows
Bytte hjelpenivå
Endre innstillinger for punkt
Lukk Jaws

Insert+J
Insert+T
Insert+Page Down
Num Pluss
Num Minus
Insert+3
Insert+2
Insert+Ctrl+B
Insert+Esc
Insert+F11
Insert+1
Insert+H
Insert+W
Insert+V
Ctrl+Insert+B
Insert+F4

12.1.2 Talekommandoer

Slå talen av/på eller bytt talesyntese
Avbryt tale
Øke hastigheten
Minske hastigheten
Øke hastigheten under Les alt
Minske hastigheten under Les alt
Les alt
Les tegn
Les ord
Les linje
Les til markøren
Les fra markøren
Les merket tekst
Les setning
Les neste setning
Les forrige setning
Les statuslinja
Les tittellinje
Les font
Les understreket bokstav/hurtigtast

Ctrl+Insert+S
Ctrl
Alt+Ctrl+Page Up
Alt+Ctrl+Page Down
Page Up
Page Down
Insert+Pil ned
Num 5
Insert+Num 5
Insert+Pil opp
Insert+Home
Insert+Page Up
Insert+Skift+Pil ned
Alt+Num 5
Alt+Pil ned
Alt+Pil ned
Insert+Page Down
Insert+T
Insert+F
Skift+Num 5

12.2 Noen vanlige hurtigtaster i oppsettet Bærbar

Les alt
Les til markøren
Les fra markøren

Caps Lock+A
Caps Lock+Home
Caps Lock+Page Up
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Les merket tekst
Les øverste linje i vindu
Les nederste linje i vindu
Les ord
Les forrige ord
Les neste ord
Les linje
Les forrige linje
Les neste linje
Les setning
Les forrige setning
Les neste setning
Les avsnitt
Les forrige avsnitt
Les neste avsnitt
Gi beskjed om batterinivå
PC markør
Jaws markør
Les celle i tabell
Flytt til forrige celle I tabell
Flytt til neste celle i tabell
Flytt opp en celle i tabell
Flytt ned en celle i tabell

Caps Lock+Skift+A
Caps Lock+Skift+Y
Caps Lock+Skift+N
Caps Lock+K
Caps Lock+J
Caps Lock+L
Caps Lock+I
Caps Lock+U
Caps Lock+O
Caps Lock+H
Caps Lock+Y
Caps Lock+N
Caps Lock+Ctrl+I
Caps Lock+Ctrl+U
Caps Lock+Ctrl+O
Caps Lock+Skift+B
Caps Lock+Ø
Caps Lock+P
Alt+Skift+Komma
Alt+Skift+M
Alt+Skift+Punktum
Alt+Skift+Y
Alt+Skift+N

12.3 Jaws-kommandoer i Word
12.3.1 Lese

Les merket tekst
Les tegn
Les ord
Les linje
Les setning
Les språk i bruk

Insert+Skift+Pil ned
Num 5
Insert+Num 5
Insert+Pil opp
Alt+Num 5
Alt+Ctrl+Skift+A

12.3.2 Lister

List bokmerker
List kommentarer
List sluttnoter
List fotnoter
List grammatiske feil
List overskrifter
List hyperkoblinger
List innebygde objekter
List revisjoner
List smarte merker
List stavefeil

Insert+Alt+B
Ctrl+Skift+Æ
Insert+Skift+E
Insert+Skift+F
Insert+Skift+G
Insert+F6
Insert+F7
Ctrl+Skift+O
Insert+Skift+R
Insert+Alt+Skift+S
Alt+Skift+L

12.3.3 Navigere i dokumentet
Slå navigasjonstaster på/av

Insert+Z
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Neste grammatiske feil
Forrige grammatiske feil
Neste Bokmerke
Forrige Bokmerke
Neste kommentar
Forrige kommentar
Neste sluttnote
Forrige sluttnote
Neste skjemafelt
Forrige skjemafelt
Neste grafikk
Forrige grafikk
Neste overskrift
Forrige overskrift
Neste feilstavede ord
Forrige feilstavede ord
Neste fotnote
Forrige fotnote
Neste avsnitt
Forrige avsnitt
Neste revisjon (når du bruker spor endringer)
Forrige revisjon
Neste inndeling
Forrige inndeling
Neste tabell
Forrige tabell

12.3.4 Tabeller

Flytt en celle til høyre
Flytt en celle til venstre
Flytt en celle ned
Flytt en celle opp
Flytt til første celle
Flytt til siste celle
Flytt til første celle i kolonne
Flytt til siste celle i kolonne
Flytt til første celle i rad
Flytt til siste celle i rad
Les celle
Les rad
Les fra starten av rad
Les til slutten av rad
Les kolonne
Les fra toppen av kolonne
Les til slutten av kolonne
Vis liste over tabeller

A
Skift+A
B
Skift+B
C
Skift+C
E
Skift+E
F
Skift+F
G
Skift+G
H
Skift+H
M
Skift+M
O
Skift+O
P
Skift+P
R
Skift+R
S
Skift+S
T
Skift+T
Ctrl+Alt+Pil høyre
Ctrl+Alt+Pil venstre
Ctrl+Alt+Pil ned
Ctrl+Alt+Pil opp
Ctrl+Alt+Home
Ctrl+Alt+End
Ctrl+Alt+Skift+Pil opp
Ctrl+Alt+Skift+Pil ned
Ctrl+Alt+Skift+Pil venstre
Ctrl+Alt+Skift+Pil høyre
Ctrl+Alt+Num5
Insert+Skift+Pil opp
Insert+Skift+Home
Insert+Skift+Page Up
Insert+Skift+Num 5
Insert+Skift+End
Insert+Skift+Page Down
Ctrl+Insert+T
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12.4 Word 2010

12.4.1 Generelle kommandoer

Nytt dokument
Åpne dokument
Lukk dokument
Lagre
Lagre som
Søk i dokumentet
Søk etter neste
Søk etter forrige
Søk og erstatt
Skriv ut
Bytt mellom åpne dokumenter
Angre siste handling
Gjør om angre
Stavekontroll, hurtigmeny
Stavekontroll, dialogboks
Bytt til visningen Kladd
Bytt til visningen Utskriftsoppsett
Søk og erstatt
Sett inn fast sideskift
Ordtelling
Oppdater innholdsfortegnelse
Slå av og på bånd

Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+F4 eller Ctrl+W
Ctrl+S
F12
Ctrl+B
Ctrl+Page Down
Ctrl+Page Up
Ctrl+H
Ctrl+P
Ctrl+F6
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Alt+F7
F7
Ctrl+Alt+N
Ctrl+Alt+P
Ctrl+H
Ctrl+Enter
Ctrl+Skift+G
F9
Ctrl+F1

12.4.2 Menylinjen

Hjem
Sett inn
Sideoppsett
Referanser
Masseutsendelser
Se gjennom
Visning
Tillegg
Flytte markøren på båndet
Aktivere valg på båndet
Gå ut av båndet

Alt+H
Alt+ W
Alt+P
Alt+Y
Alt+M
Alt+O
Alt+N
Alt+Q
Tab eller Skift+Tab
Enter
Alt

12.4.3 Flytte markøren

Et tegn til venstre
Et tegn til høyre
En linje opp
En linje ned
Et ord til venstre
Et ord til høyre
Et avsnitt opp
Et avsnitt ned
Til slutten av linjen
Til begynnelsen av linjen

Pil venstre
Pil høyre
Pil opp
Pil ned
Ctrl+Pil venstre
Ctrl+Pil høyre
Ctrl+Pil opp
Ctrl+Pil ned
End
Home
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Til slutten av dokumentet
Til begynnelsen av dokumentet
Et skjermbilde opp
Et skjermbilde ned
Til første linje i skjermbildet
Til siste linje i skjermbildet
Bla mellom de 4 siste redigeringene
Slett et ord til venstre
Slett et ord til høyre

Ctrl+End
Ctrl+Home
Page Up
Page Down
Ctrl+Alt+Page Up
Ctrl+Alt+Page Down
Ctrl+Alt+Z
Ctrl+Slett bakover
Ctrl+Delete

12.4.4 Merke tekst

Merk hele dokumentet
Merk et tegn til venstre
Merk et tegn til høyre
Merk en linje opp
Merk en linje ned
Merk et ord til venstre
Merk et ord til høyre
Merk et avsnitt opp
Merk et avsnitt ned
Merk til slutten av linjen
Merk til begynnelsen av linjen
Merk til slutten av dokumentet
Merk til begynnelsen av dokumentet
Merk et skjermbilde opp
Merk et skjermbilde ned

Ctrl+A
Skift+Pil venstre
Skift+Pil høyre
Skift+Pil opp
Skift+Pil ned
Skift+Ctrl+Pil venstre
Skift+Ctrl+Pil høyre
Skift+Ctrl+Pil opp
Skift+Ctrl+Pil ned
Skift+End
Skift+Home
Skift+Ctrl + End
Skift+Ctrl + Home
Skift+PgUp
Skift+PgDn

12.4.5 Klippe, kopiere og lime

Kopier
Klilpp ut
Lime inn

Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V

12.4.6 Formatere tekst

Åpne dialogboksen Skrift
Overskrift 1
Overskrift 2
Overskrift 3
Velg overskriftstil ett nivå mindre
Velg overskriftstil
ett nivå høyere
Normal
Punktmerket liste
Åpne dialogboksen Stil
Midtstille tekst
Venstrejustere tekst
Høyrejustere tekst
Blokkjustere tekst
Fet skrift av eller på
Kursiv skrift av eller på
Understreket skrift av eller på
Reduser skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl+D
Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+Skift+Pil høyre
Alt+Skift+Pil venstre
Ctrl+Skift+N
Ctrl+Skift+L
Ctrl+Skift+S
Ctrl+E
Ctrl+L
Ctrl+R
Ctrl+J
Ctrl+F
Ctrl+K
Ctrl+U
Ctrl+7
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Øk skriftstørrelsen med 1 punkt
Bytt mellom store og små bokstaver
Linjeavstand 1
Linjeavstand 2
Linjeavstand 1,5

Ctrl+8
Skift F3
HCtrl+1
HCtrl+2
HCtrl+5

12.4.7 Tabeller

Flytt til neste linje i cellen
Flytt til forrige linje i cellen
Flytt til første celle i tabellen
Flytt til siste celle i tabellen
Flytt til neste celle og merk den
Flytt til forrige celle og merk den
Flytt til første celle i kolonnen
Flytt til siste celle i kolonnen
Merk hele tabellen markøren står i

Pil ned
Pil opp
Alt+Home+Page Up
Alt+End+Page Down
Tab
Skift+Tab
Alt+Page Up
Alt+Page Down
Alt+ Num5

12.5 Jaws hurtigtaster for Excel

List celler i aktuell kolonne
Les kolonnetotal
Les kolonnetittel
Sett kolonnetitler til rad
Setter den aktuelle kolonnen til
kolonnen som inneholder radtotaler
List celler i aktuell rad
Les radtotal
Les radtittel
Sett radtitler til kolonne
Setter den aktuelle raden til raden
som inneholder kolonnetotaler
List celler ved sideskift
List celler med formler
List celler med merknader
Les cellekommentar
List synlige celler med data
List definerte overvåkningsceller
List arbeidsark
Les område med celler synlige
i aktivt vindu
Les link
Les koordinater for aktiv celle
Les formel
Sett overvåkningscelle
Les overvåkningscelle

Insert+Skift+C
Insert+Num Enter
Insert+Alt+Skift+C
Insert+Alt+Ctrl+C
Ctrl+Insert+Enter
Insert+Skift+R
Insert+Delete
Insert+Alt+Skift+R
Insert+Alt+Ctrl+R
Ctrl+Insert+Delete
Ctrl+Skift+B
Insert+Skift+F
Ctrl+Skift+Æ
Alt+Skift+Æ
Ctrl+Skift+D
Ctrl+Skift+M
Ctrl+Skift+S
Alt+Skift+V
Alt+Skift+H
Insert+C
Ctrl+Insert+F2
Alt+Ctrl+Skift+1 TIL 0
Alt+Skift+1 til 0
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12.6 Excel

Rediger aktiv celle
Autosummer
Sett inn nytt ark
Flytt til neste ark i arbeidsboken
Flytt til forrige ark i arbeidsboken
Flytt en celle opp, ned, venstre eller høyre
Flytt til kanten av gjeldende dataområde
Flytt til starten av en linje
Flytt til starten av regnearket.
Flytt til den siste cellen i regnearket
Flytt et skjermbilde ned
Flytt et skjermbilde opp
Flytt et skjermbilde til høyre
Flytt et skjermbilde til venstre

12.7 Microsoft Outlook

Gå til forrige melding
Gå til neste melding
Gå til første e-post i aktiv mappe
Gå til siste e-post i aktiv mappe
Åpne en melding
Lukke en melding
Opprette en ny melding
Flytte markøren mellom felt (Til, Kopi osv)
Sende
Svare på en melding
Svare alle på en melding
Videresende en melding
Se etter nye meldinger
Slett
Legg i mappa Slettede elementer
Åpne adresseboken
Markere som lest
Markere som ulest
Bytte til Innboks
Bytte til Utboks
Ny mappe
Overfør til mappe
Bytt mappe
Ny kontakt
Ny distribusjonsliste
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F2
Alt+Skift+Null
Alt+Skift+F1
Ctrl+Page Down
Ctrl+Page Up
Piltaster
Ctrl+Piltast
Home
Ctrl+Home
Ctrl+End
Page Down
Page Up
Alt+Page Down
Alt+Page Up

Pil opp
Pil ned
Home
End
Enter eller Ctrl+O
Esc
Ctrl+N
Tab eller Skift+Tab
Alt+S eller Ctrl+Enter
Ctrl+R
Ctrl+Skift+R
Ctrl+B
F9 eller Ctrl+M
Skift+Delete
Delete
Ctrl+Skift+B
Ctrl+Q
Ctrl+U
Ctrl+Skift+I
Ctrl+Skift+O
Ctrl+Skift+E
Ctrl+Skift+V
Ctrl+Y
Ctrl+Skift+C
Ctrl+Skift+L

12.7 Windows

12.7.1 Startmenyen og skrivebordet

Åpne eller lukke Startmenyen
Flytte markøren i menyene
Åpne programmet markøren står på
Fokus på Start-knappen:
Fokus på oppgavelinjen:
Fokus på skrivebordet:

12.7.2 Tastatur med Windows-taster

Hjelp
Egenskaper for system
Søk etter filer eller mapper
Søk etter datamaskin
Kjør
Minimer alle vinduer
Angre minimering av alle vinduer
Logg ut

12.7.3 Generelle hurtigtaster

Åpne Start-meny
Åpne hurtigmeny
Klipp ut merket element
Kopier merket element
Lim inn element
Gi nytt navn (på merket fil/mappe/snarvei)
Egenskaper til merket snarvei/element
Hjelp
Kontekstavhengig hjelp
Åpne systemmeny for vindu
Gå til neste vindu
Gå til forrige vindu
Gå til neste åpne program
Gå til forrige åpne program
|
Gå mellom åpne programmer i den
rekkefølgen de ble åpnet
Avbryt
Lukk vindu
Avslutt program
Kopier hele skjermbildet
Kopier aktivt vindu
Unngå automatisk avspilling av CD
Slett merket element
Slett merket element med en gang

12.7.4 Med åpen meny

Velg neste kommando
Velg forrige kommando
Velg kommando med understreket bokstav
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Windowstast
Piltaster
Enter
Windowstast, Esc
Windowstast+Tab
Windowstast+D
Windowstast+F1
Windowstast+Break
Windowstast+F
Ctrl+Windowstast+F
Windowstast+R
Windowstast+M
Skift+Windowstast+M
Windowstast+L
Windowstast (eller Ctrl+Esc)
Programtast
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
F2
Alt+Enter
F1
Skift+F1
Alt+Bindestrek
Ctrl+F6
Ctrl+Skift+F6
Alt+Tab
Alt+Skift+Tab
Alt+Esc
Esc
Ctrl+F4
Alt+F4
PrintScreen
Alt+PrintScreen
Skift+innsetting CD
Del
Skift+Del
Pil ned
Pil opp
Bokstav

Åpne undermeny
Lukk undermeny
Åpne neste meny på menylinjen
Åpne forrige meny på menylinjen
Utfør merket kommando
Lukk meny
Lukk meny og deaktiver menylinjen

Pil høyre
Pil venstre
Pil høyre
Pil venstre
Enter
Esc
Alt

12.7.5 Arbeide i dialogbokser

Med "felt" menes kombinasjonsboks, listeboks, tekst/redigeringsfelt, avkrysningsboks, kommandoknapp eller gruppe av alternativknapper (alternativknapper blir også
kalt radioknapper).
Neste faneark
Forrige faneark
Neste felt
Forrige felt
Velg innen aktiv kombinasjonsboks/
listeboks/alternativknapper
Kryss på/av i avkrysningsboks
Trykk knapp
Gå til felt med understreket bokstav
Lukk kombinasjonsboks |
Trykk standard/aktiv kommandoknapp
Avbryt kommando og lukk dialogboks

Ctrl+Tab
Skift+Ctrl+Tab
Tab
Skift+Tab
Pil opp/ned
Mellomrom
Mellomrom
Alt+Bokstav
F4 eller Esc eller Tab
Enter
Esc

12.7.6 I redigeringsfelt

Flytt til begynnelsen av felt
Flytt til slutten av felt
Flytt tegn til venstre
Flytt tegn til høyre
Merk fra markør til begynnelsen av posten
Merk fra markør til slutten av posten
Merk tegn til venstre for markør
Merk tegn til høyre for markør

12.7.7 I kombinasjonsboks

Åpne kombinasjonsboks
Lukk kombinasjonsboks uten endringer
Lukk kombinasjonsboks
Lukk kombinasjonsboks og gå til neste felt
Vis topp i kombinasjonsboks
Vis bunn i kombinasjonsboks
Merk neste element med forbokstav
Merk element

12.8 Windows Utforsker
Åpne Windows Utforsker

Home
End
Pil venstre
Pil høyre
Skift+Home
Skift+End
Skift+Pil venstre
Skift+Pil høyre
F4 (eller Pil ned eller Alt + Pil ned)
Esc
F4
Tab
Home
End
Bokstav
Mellomrom

Windowstast+E
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Flytt til element under
Flytt til element over
Flytt til siste element
Flytt til første element
Neste element som begynner med bokstav
Gå til neste felt
Gå til forrige felt
Gi nytt navn
Legg merket element i papirkurven
Slett merket element med en gang
Søk etter filer eller mapper
Angre siste handling
Merk alle elementer i høyre felt
Klipp ut merket element
Kopier merket element
Lim inn element
Gå til adresselinjen
Oppdater

Pil ned
Pil opp
End
Home
Bokstav
Tab eller F6
Skift+Tab eller Skift+F6
F2
Del
Skift+Del
Ctrl+E,Ctrl+F eller F3
Ctrl+Z
Ctrl+A
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
F4 eller Alt+D
F5

12.8.1 Venstre felt

Med "område" menes her stasjon eller mappe.
Åpne merket område (hvis det er lukket),
eller gå til første underordnede mappe
Lukk merket område (hvis det er åpnet),
eller gå til første overordnede område
Gå til første overordnede område
Bla til toppen av listen
Bla til bunnen av listen
Bla ett skjermbilde nedover i listen
Bla ett skjermbilde oppover i listen

12.8.2 Høyre felt

Gå ett nivå opp i mappestrukturen
Åpne merket mappe eller stasjon

Pil høyre
Pil venstre
Slett bakover
Home
End
PgDn
PgUp
Slett bakover
Enter

12.9 Cicero

Skanne en side som et nytt dokument
Skanne en side og legge til
Få hjelp om hvor jeg er
Slett aktuell side
Stopp eller start opplesningen av siden
Bytt mellom linje- og kolonnevisning
Lagre dokument
Åpne et eksisterende dokument
Åpne Cicero Valgmeny
Kopier siden til utklipptavlen i Windows
Lime inn i fra Utklippstavla

F2
F3
F1
F12
Mellomrom
F9
F6
F7
Alt+O eller F8
Ctrl+C
Ctrl+V
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Bytt til neste OCR språk
Bytt til forrige OCR språk
Les opp serienummer
Avslutt Cicero

Ctrl+Skift+Num Pluss
Ctrl+Skift+Num Minus
Skift+S
Ctrl+Q

12.10 Open Book

Skanne en side
Skanne en side og legge til
Bytt mellom linje- og kolonnevisning
Starte opplesing av siden
Stoppe lesing av siden
Slå av talen
Slett aktuell side
Kopier siden til utklipptavlen i Windows
Lime inn i fra Utklippstavla
Lagre dokument
Åpne et eksisterende dokument
Nytt dokument
Hjelp
Få hjelp om hvor jeg er
Avslutt Open Book

Mellomrom eller F4
Ctrl+Skift+F4
Ctrl+Skift+Z
Insert+Pil ned
Ctrl
Ctrl+F5
Ctrl+Delete
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+S
Ctrl+O
Ctrl+N
F1
Ctrl+Skift+F12
Alt+F4
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