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Fremhæv musemarkøren 
Inden du går i gang med Word-dokumentet, kan det være en fordel, at indstille dine 

markører så de bliver tydeligere. Hvis dette ikke allerede er indstillet på din 

computer. 

 Tryk på Windowstasten   

 Vælg indstillinger   

 Vælg øget tilgængelighed 

 Vælg mus 

Under mus vælger du størrelse og farve. Se eksempel nedenfor.  

Maksimal størrelse mus og negativ markør er valgt her: 

 

 

Fremhæv markøren i teksten 
Markøren i teksten skal også være tydelig. Dette gøres via:  

Indstillinger - øget tilgængelighed - andre indstillinger 

Her kan du vælge markørtykkelse ved at trække i skyderen, til den har en passende 

størrelse. Se næste side. 



 

Weblayout 
Dokumentet skal læses med weblayout slået til. Knappen sidder nederst i højre 

hjørne. Se nedenfor. 

 

 

Bogen fungerer nu på samme måde som en e-bog. Når man forstørrer teksten bliver 

teksten indenfor vinduet og løber ned på næste linje, hvis det ikke kan være der. 

Teksten forstørres via skyderen ved siden af weblayout og kan forstørres op til 500 

%. Man kan også trykke på plus eller minus. Se nedenfor. Sidst men ikke mindst kan 

man bruge genvejen vist i boksen.  

 

 

 

Man kan også komme til weblayout via fanen vis. På mac, er det eneste mulighed. 

Se nedenfor. 

   

 

Billeder, illustrationer og skemaer 
Billeder, illustrationer og skemaer åbnes i separat vindue via et link, så de ikke 

generer læsningen. 

Det er derfor vigtigt, at de zippede filer forbliver i den mappe de lå i ellers virker de 

links der er i filen ikke. 

 

Fodnoter 
Fodnoter er også lavet som links. Man klikker på teksten, der er markeret som en 

fodnote. Derved hopper man ned til fodnoten. Når man har læst fodnoten klikker 

man på den og herved kommer man tilbage til teksten. 

 

  



Nyttige genveje 
Nedenfor kan du se nogle nyttige genveje til brug, når læser dokumentet. 

 

Kommandonavn Tastekombination 

Weblayout 
Tasterne skal ikke trykkes ned samtidig, 
men i den nævnte rækkefølge. 

 Alt U W 

Gendan til fuld skærm 
Windowstast +   eller 
Ctrl + F10 

Minimer vinduet 
Windowstast +  eller 
Ctrl + F10 

Forstør og formindsk tekst 
Bruger du touchpad  
(den indbyggede mus i din bærbare pc) 
skal du bruge to fingre på pladen for at 
scrolle op og ned. 

Ctrl + scoll op og ned med 
mus 

Luk vindue 
Bruges f.eks. hvis du har åbnet et 
billede eller et skema og du gerne vil 
tilbage til hoveddokumentet. 

Ctrl + W 

 


