
Arbeta effektivare

med macOS



Innehåll 
  

♦ Dra-och-släpp 
♦ Hantera fönster 

♦ Söka i macOS 10.12



Men först…

tangentbordet!



”Escape” Betyder ofta 
”avbryt” i dialogrutor



”Mission 
Control” Se alla fönster. 

Mycket användbart!



”Mission Control” ↑



”Mission Control” 
– se ett program lite bättre



”Mission Control” 
– endast se ett program ↓kontroll+



”Spaces”

Lägg till 
nya ”spaces” 

med +

Byt ”Space” 
genom att 

klicka på det 
eller ctrl→, ←

Stäng ”Space” 
via krysset i 
övre vänstra 

hörnet

Program kan tillhöra 
ett eller alla ”Space”



Delad ”space”

Två program kan 
dela fullskärmsläge



”Launchpad”
Se alla installerade 
program. Liknar en  

iPhone



”Launchpad”



”Backspace”Radera ”bakåt” 
(tecknet till vänster)



”Av/på”
Sätt på/stäng av datorn. 

Tryck i 10 sek. för att 
stänga av strömmen



”Tab”
Tabbar text 

eller 
Flyttar till nästa fält i ett formulär!



”Skift” Ger stora tecken (duh!)



”Funktions- 
tangent”

Aktiverar F1..F12 
Gör om ”backspace” till ”Delete” 

(=raderar text åt höger)



”Kontroll- 
tangent”

Används främst i Terminal- 
program, men kan även styra 

textinmatning (Emacs-stil)



”Alternativ”
Ger alternativa tecken. Gör 

t.ex. om ö till ø, ( till [ eller { och 
så vidare. Båda fungerar lika



”Kommando”
Används för att ge kommando 

till datorn (vanligen menygenvägar) 
Windows använder ”kontroll” för detta



Markera text [för kopiering etc.]

 
 

    

⇧ ⇡/⇣	 Markerar en rad nedåt 
⇧ ⇢/⇠	 Markerar ett tecken framåt/bakåt
⇧ ⌥⇢/⇠	Markerar ett ord framåt/bakåt
⇧ ⌘⇠/⇢	Markerar till slutet/början av raden 
fn ←	 Raderar tecknet till höger (motsvarar ”delete”) 
⌘	 Diskontinuerlig markering av text 
	 Godtycklig rektangulär markering av text 
	 Dra iväg text – för att t.ex. skapa ett e-brev 
	 direkt från den markerade texten  

⌥ _
_



Skärm-kopior
Skärmkopior 
Skärmkopior sparas på skrivborden med namn ”Skärmavbild” följt av  
datum och klockslag.  
Lägg till kontroll (⌃) i kombinationerna nedan så hamnar bilden i urklippet i stället! 
⌘⇧3	 Tar kopia av hela bildskärmen/bildskärmarna 
⌘⇧4	 Tag kopia av del av skärmen (med hårkors-markering).  
	 Tips! Medan man drar: 
	 • håll nere mellanslag för att flytta området 
	 • håll nere skift, ⇧, för att låsa markeringen i sid- eller höjdled 
	 • håll nere alt, ⌥, för att växa markeringen 
⌘⇧4, ␣	 Tag kopia av enbart ett fönster 
	 (tryck på ⌘⇧4, släpp och tryck på mellanslag, klicka sedan på fönstret) 
⌘⇧6	 Tag en skärmkopia av ”Touch Bar”



Nörd-hörnan… :-)
Emacs-genvägar (fungerar i alla Cocoa-program = de flesta) 
⌃a	 Gå till radens början	 (a=[alfabetets] början) 
⌃e	 Gå till radens slut	 (e=end) 
⌃t	 Byt plats på bokstäverna alldeles till  
	 vänster och höger om markören	 (t=transpose) 
⌃p	 Gå upp en rad	 (p=previous)	 
⌃f	 Gå ett tecken framåt	 (f=forward) 
⌃b	 Gå ett tecken bakåt	 (b=back) 
⌃n	 Gå ned en rad	 (n=next) 
⌃d	 Radera tecknet till höger	 (d=delete) 
⌃h	 Radera tecknet till vänster	  
⌃k	 Radera den markerade texten eller  
	 till radens slut	 (k=kill) 
⌃y	 ”Ryck” tillbaka text	 (y=yank) 
⌃l	 Centrera den markerade raden i fönstret 
⌃o	 Sätt in en radbrytning utan att flytta markören 
Notera att dessa texthanteringar har en annan urklippsbuffert än Mac OS X vanliga!!



Åsså styrplattan!



Åsså styrplattan!

Styrplattan kan 
hanteras med över  
ett dussin gester 

https://support.apple.com/en-us/HT204895



Gester…

Klicka Högerklicka Zooma 
(web/pdf) Zooma



Fler gester…

Rulla Bläddra fram 
och tillbaka

Visa 
skrivbordet

Visa 
”launchpad”

kommando+



Ännu fler gester…
Visa alla 
fönster 

(Mission Control)

Visa alla  
fönster i 

detta program

Byt mellan 
fullskärms- 
program

Flytta 
fönster*

* är inte inställt som standard

kontroll+



och slutligen…
Rotera 

(t.ex. bild)
Visa 

notiscenter



Spotlight – sökning
Aktivera ⌘-mellanslag

Vad göra? Starta program, söka filer & innehåll, räkna, omvandla

Var finns filen? ⌘ (tryck ⌘↩ öppnar omgivande mapp)

Möjliga 
sökningar

annan, arkiv, bild, dokument, film, körbar, mapp, musik, 
PDF, presentation, program, text (mdimport -A)

Datumsökning
datum, skapad, ändrad 

ÅÅÅÅ-MM-DD eller >ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅ-MM-
DD-ÅÅÅÅ-MM-DD 

Logiskt sökord1 OCH sökord2 eller sökord1 ELLER sökord2

Söka i Terminal mdfind text eller mdfind -name filnamn



…mera
Bildsökning typ:bild bredd:3872 datum:2016

Räkna sin(sqrt(3,14^2) - e^-1)

Omvandla 14oz, 100F, 19 stone, 5000 ft2

Undantag? Kataloger som heter ”.noindex” söks ej

Söka innehåll
(Cocoa-program)

Markera text & tryck ⌘E 
Sök med ⌘G (framåt) eller ⇧⌘G (bakåt)

Spara sökning



Röststyrning… 

…inte helt framme ännu


