
 

Windows 10 fortsättning del 6. 

Nu har vi kommit till Hjälpmedel i Windows 10. Vi kommer till Inställningar via Start / 

Inställningar (kugghjulet). 

Första delen handlar om synen. 

Först ut här är Bildskärm. Vi kan ställa in textstorleken i all text i Inställningar, all 

exempeltext och även den text som finns inom alla appar, som exempelvis i appen E-post, i 

Startmenyn etc. Som standard är den på 100% och går att ställa upp till 225% om man har 

lite svårt att se vad som står. Dra skjutreglaget åt höger till dess ni tycker det verkar bra 

(testa) och klicka på verkställ när ni tycker det verkat lagom stort. 

Gör allt större ändrar storleken på appar och text på skärmen. Som standard är det ställt till 

150% i min laptop och på min stationära är den som standard 100%, går att öka till 175% och 

minska till 100% (allt kan bli väldigt smått om man minskar för mycket). 

Gör allt ljusare ändrar ljusstyrkan på skärmen alternativt minskar ljusstyrkan, ställs in med 

hjälp av skjutreglaget. Prova er fram. Min står på 90% i laptopen, på en stationär finns inte 

den inställningen då den normalt utförs med knappar på skärmen. 

Klickar man på texten under kan man ställa in Nattläge, välj På och klicka sedan på 

Inställningar för nattläge. Här ställs ljusstyrkan in, d v s ljusstyrkan nattetid och man får då 

ner blåljuset, som påverkar nattsömnen. Jag har ställt ner till 90% och har nattläge från 

21.00 till 07:00. Man kan också ha det till mellan solnedgång till soluppgång men det 

förutsätter att man har kalendern igång hela tiden. 

Gör Windows enklare…. har jag ställt i standardläge, d v s alla 4 reglagen står På. 

Markör och pekare gör att man kan ändra storleken på pekaren och ändra färg på den. 

Använd de fyra förslagen och se vad som passar Dig bäst. 

Man kan också ändra markören (det lilla blinkande strecket som visar var man är i en text) så 

att den blir tjockare och lättare att se. 

Ändra tuochåterkoppling  är bara till för de som har tryckkänslig skärm, d v s att man med 

fingret kan klicka på skärmen. 

Förstoringsglaset är till för de som har dålig syn och här finns alla inställningar om ni behöver 

den eller hjälper någon som ser mycket dåligt. Min aktivering är Av. 

Färgfilter ändrar färgen på foton etc och min är Av, d v s jag har inte aktiverat detta läge. 

Högkontrast är som standard Av och kan hjälpa till att få bättre och hårdare färger för de 

som har problem med färger och syn. 

Skärmläsaren är som standard Av och den kan ändras till att via förstoring kunna läsa om 

man har stora synproblem. Visar texten inom en ruta som man sedan får föra över texten. 



Man kan få texten uppläst via en artificiell röst och det finns stora möjligheter ställa in hur 

den ska fungera. 

Nästa del handlar om hörseln. 

Ljud, här kan man enkelt höja volymen, aktivera monoljud (som kan göra det lättare att höra 

vad som sägs) och längst ner kan man få visuella aviseringar på skärmen när det dyker upp 

meddelanden. 

Undertexter går vi inte in på här. 

 

Interaktion Har några underrubriker. 

Tal, inställning för inmatning via tal och diktering. 

Tangentbord, här kan vi ställa in Skärmtangentbord där man via muspekaren skriver (har 

man tryckkänslig skärm kan man klicka med fingrarna). 

Tröga tangenter gör det lite lättare för någon med dålig känsel eller darriga händer att 

hantera tangentbordet. 

Man kan också få ljud när man trycker på Cap Lock, Num Lock eller Scroll tangenterna. 

Man kan också ställa in så att även om man håller en tangent nedtryckt det inte skrivs en 

lång rad med samma tecken. 

Det finns några ytterligare möjligheter som Ändra hur tangentbordsgenvägar fungerar, Print 

Screen-genväg och Gör det enklare att skriva. Inget vi går in på här. 

Mus, Pekplatta (endast i en laptop), Inmatning och övrigt finns med i del 4 under Enheter.  

 

Penna % Windows Ink är endast för tryckkänsliga skärmar och vi går inte igenom detta. 

 

Ögonstyrning kräver ytterligare apparater för att fungera, klicka på länken Visa mer info… så 

år man upp en sida via Internet som förklarar detta. 

Det var det som finns under Hjälpmedel. 

Nästa i Inställningar är Sök. 

Behörighet och historik, här kan man ställa in vad som får visas ute på Internet, sådant som 

kan vara olämpligt för barn. Då kanske man ska ha inprickat i Strikt, vill man se lite mer så 

ska pricken vara i Mellan och vill man att allt ska visas hur otrevligt det än kan vara så ska 

pricken vara i Av. 

Sökning i molninnehåll har två reglage och de bör vara På. 

Historik förbättrar sökningar och båda dessa är som standard På. 

Söka i Windows visar bl a hur många objekt som indexerats, d v s i vilka objekt sökning i 

datorn sker. 

Indexstatus är som standard i Klassik sökning, vill man utöka sökningen till hela datorn (tar 



mer tid och går långsamt) så ska pricken vara i Utökad. 

Det går att bestämma vilka mappar som inte ska ingå i sökningen men normalt kan man låta 

alla dessa ingå som standard visar. 

Mer information ger vissa möjligheter att lära sig mer om sökningar, sekretessalternativ etc. 

I många av de ställen vi skrivit om här finns länkar till dokument ute på Internet eller i datorn 

och det är ingen fara att klicka på dessa länkar (normalt blå text) och läsa vad som skrivs. 

 

Vi avslutar del 6 här. 

 

I nästa del ska vi gå igenom de två sista som finns under Inställningar. 

Sekretess och Uppdateringar och säkerhet. Dessa är rätt omfattande och innehåller många 

delar. Dessa olika delar av Windows 10 är till för den lite vane datoranvändaren som skaffat 

sig en Windows 10 dator och vill veta och förstå lite mer hur man hittar runt och vad man 

kan justera själv. 

 

  

 

 


