
Arbeta med Mus och 
Tangentbord i din Mac 




Snabbmenyn = ”högerklicksmenyn”

Precis som i en Windows dator så har du tillgång till en snabbmeny även i din 
Mac. Men som du kanske har märkt vid det här laget så har du bara en 
klickknapp på din mus. I din Mac får du fram snabbmenyn genom att trycka 
ner CTRL på tangentbordet samtidigt som du klickar med musen. Om du har 
en bärbar Mac så kan du istället klicka med 2 fingrar på touchplattan 
samtidigt. 

Om du inte vill använda den Mus som medföljde din Mac kan du använda en 
vanlig mus med två knappar. Då för du fram snabbmenyn genom att 
högerklicka som vanligt. 


Snabbkommandon med tangentbordet. 

Precis som i en Windows-dator kan du använda ditt tangentbord för att utföra 
kommandon på datorn. Ibland är det helt enkelt ett snabbare sätt än att klicka 
sig fram. 


Var hittar du kommandon?

Väldigt många snabbkommandon hittar du i menyerna. Om du t.ex. öppnar Arkiv-menyn i ett 
program så ser du till höger om texten en massa krumelurer. De här symboliserar tangenter på ditt 
tangentbord.  Nedan ser du en liten karta över några av de viktigaste symbolerna du bör känna 
till. 


Exempel: 
Om du nu tittar på bilden på Arkiv-menyn. Den kommer från det öppna programmet Pages. Om 
jag snabbt vill skapa ett nytt dokument i Pages så trycker jag bara på Kommando-knappen och 
bokstaven N för att göra detta. 


Lista med snabbkommandon:

Så klart finns det fler snabbkommandon än vad du ser i menyer. Om du vill se en komplett lista 
besöker du bara Apples hemsida där du ser dem enkelt förklarade. 


URL: https://support.apple.com/sv-se/HT201236
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https://support.apple.com/sv-se/HT201236


Lära sig Kommandon?

Det finns hur många snabbkommandon som helst i en dator vare sig det är en Mac eller en PC. 
Att lära sig alla är inte nödvändigt. Den finns dock några som du skulle ha nytta av att kunna 
utantill. 


Notering: om du av någon anledning har ett tangentbord som är avsett för en Windows dator så 
vill jag bara påpeka att det går alldeles utmärkt att köra kortkommandon på detta. CTRL är samma 
som på Mac, Windows-tangenten är samma som Kommando och Alt är samma som Alt. 

Kortkommando Förklaring

Kommando + S Spara det aktuella dokumentet.

Kommando + P Skriv ut det aktuella dokumentet.

Kommando + X Klipp ut det markerade objektet och kopiera det till Urklippsminnet.

Kommando + C Kopiera det markerade objektet och kopiera det till Urklippsminnet.

Kommando + V Klistra in innehållet i Urklipp till det nuvarande dokumentet eller 
programmet. Om du har kopierat filer i Finder, kan du klistra in dem i 
önskad mapp.

Kommando + A Markera alla objekt.

Kommando + Z Ångra det senaste kommandot.
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