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Dagens workshop

-Apple har byggt in många funktioner som kan användas för 
att underlätta användningen både motoriskt och kognitivt 

- Android-tablets har liknande funktioner, men de varierar 
mera enligt tillverkare 

- Ofta måste man aktivera funktionerna i inställningarna



Dagens workshop

• Guidad åtkomst 

• Dölja Safari 

• Ta en screenshot 

• Läs upp markering 

• Läsarvy 

• Zoom



Guidad åtkomst

• En funktion som gör att iPaden är “låst” till en app och kräver lösenord för att komma 
bort från appen 

• Man kan inaktivera de externa knapparna på iPaden (hemknappen och volymknapparna)  

• Man kan inaktivera vissa fält på iPaden, t.ex. så att brukaren inte kommer åt 
redigeringsverktyg eller reklamområden.  

• Fungerar också på iPhone 

• Kan vara bra för att:  

• hålla brukaren fokuserad och minska frestelsen att hoppa t.ex. till Youtube 

• brukaren inte kommer åt sensitiv information, t.ex. jobbmail eller foton

Ohjattu käyttö / Guided Access



Guidad åtkomst

Öppna iPadens inställningar > välj “hjälpmedel” i menyn till vänster > 
Skrolla ner till Guidad åtkomst (under “allmänt”) > slå på 

- Om du vill kan du i det här skedet ställa in lösenordet under 
lösenkodsinställningar 

- Observera att det här inte är samma lösenord som används för att låsa 
upp iPaden för användning

Inställningar för att komma igång





Aktivera guidad åtkomst

• Öppna appen som du vill låsa användningen till.  

• Tryck tre gånger SNABBT på hemknappen (den runda knappen på iPadens framsida) 

• Om det är första gången du tar i bruk funktionen får du upp en meny och måste också 
välja lösenord 

• Under alternativ kan du välja om on/off-knappen och volymknapparna fungerar eller inte 

• Notera att det kan ta mer batteri om inte on/off-knappen är i bruk 

• Genom att rita på skärmen kan du avaktivera vissa fält 

• Klicka på starta när du är nöjd med inställningarna



Att komma ur guidad åtkomst

• Klicka tre gånger på hemknappen igen > ge lösenkod 

• Välj avsluta eller tryck på hemknappen igen 

• Vad händer om jag glömmer mitt lösenord??  

• Guidad åtkomst-läget avslutas då iPaden startar om 



Dölja Safari (Webbläsaren)

• Ibland kan det vara ändamålsenligt att ta bort distraherande appar från en iPad för att 
fokusera användningen t.ex. på bildstöd eller pedagogiska appar 

• De flesta appar kan man bara radera, men Safari måste man ta bort i inställningarna:  

• Gå till iPadens inställningar och välj Skärmtidi menyn till vänster. Slå på skärmtid 

• Välj om det är din eller ditt barns iPad 

• Öppna begränsa innehåll/integritet  och slå på den funktionen 

• Under tillåtna appar: ta bort Safari 

• Bonus: Om man vill ta bort App store kan man göra det via begränsa innehåll/integritet 
> köp i iTunes och Appstore > Installera appar > Välj Tillåt inte





Ta en screenshot

• Att ta ett “fotografi” av det som syns på din iPads skärm 

• Ger bättre bildkvalitet än att ta ett faktiskt fotografi med en annan enhet 

• Kan vara bra för att: 

• Dokumentera en rolig stund, t.ex. i ett spel 

• Ta bilder för att öva berättande (t.ex. från en video)  

• Spara t.ex. en text för att använda senare 

• Rapportera fel eller problem

Skärmdump/skärmkapning… 



Om din iPad inte har en hemknapp, tryck på on/off-knappen och en av volymknapparna samtidigt



Om din iPad har en hemknapp, tryck på hemknappen och on/off-knappen samtidigt



Läs upp markering

• Gör att iPaden ger dig alternativet att läsa upp markerad text.  

• Fungerar med de flesta språk 

• Fungerar på alla ställen där det går att markera text (t.ex. PDF-dokument, på nätet 
och i textbehandlingsappar) 

• Kan vara bra för att:  

• Ge en röst till någon som inte kan prata 

• Göra det lättare att ta till sig text  

• Kontrollera stavning i egen text



Aktivera läs upp markering

• Gå till iPadens inställningar > Hjälpmedel > talat innehåll 

• Aktivera “läs upp markering” 

• Då du vill använda funktionen: markera ett stycke text genom att hålla ner fingret på 
texten tills den blir blå. Välj läs upp. 





Läsarvy

• Förenklar en webbsida så att det är lättare att se brödtexten 

• Finns tillgänglig på många bloggar och webbsidor, t.ex. Wikipedia 

• Gör det också möjligt att byta bakgrundsfärg och font samt förstora texten 

• Kan vara bra för att:  

• Minska distraktioner och göra det lättare att fokusera på texten 

• Göra en webbsida visuellt tydligare



Gör så här:  
- Gå in på en webbsida i Safari, 

t.ex. Wikipedia 
- Klicka på AA-symbolen 

bredvid adressfältet 
- Välj visa läsarvy



Utan läsarvy Med läsarvy



Zoom

• Skapar ett förstoringsglas som man aktiverar genom att dubbelklicka på skärmen 
med två fingrar  

• Kan vara bra för:  

• Brukare med nedsatt synförmåga 

• Kan med fördel användas i kombination med t.ex. “Större text” och “öka kontrast” 
som finns under skärm och textstorlek



Aktivera zoom

• Gå in i iPadens inställningar > välj hjälpmedel > Zooma > aktivera zooma 

• För att starta zoomen: dubbelklicka på skärmen med tre fingrar. En zoomruta 
kommer upp. Du kan flytta på den genom att dra i det lilla gråa fältet i zoomrutans 
nedre kant 

• Genom att klicka på det lilla gråa fältet får du upp inställningar för zoom-
funktionen, bl.a. hur mycket det zoomar 

• Dubbelklicka igen med tre fingrar för att stänga zoomfältet





Tack för idag! 


