Lathund för Gustavas ordböcker
Gustavas ordböcker har länge funnits som bok men finns även i digitalt format vilket
underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Starta Gustavas ordböcker genom att klicka på ikonen på skrivbordet eller under
Start-knappen - Alla Program - Gustavas Ordböcker.
Inställningar:
Innan du börjar använda
Gustavas ordböcker är
det bra att göra vissa
inställningar.
Gå in på ”Redigera” och
sedan ”Inställningar”

Det är bra att göra en
inställning så att man alltid
har Gustavas ordböcker
placerat överst på skrivbordet.
Gå in på fliken ”Utseende”
och bocka för ”Alltid överst”.
Nu ligger Gustavas programfönster
alltid ovanpå övriga dokument.
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I ”Inställningar” under
fliken ”Tal” kan du välja
vilken svensk respektive
engelsk röst du önskar
som uppläsare. Det ingår
två svenska röster och en
engelsk röst i programmet.
Rösterna är Elin, Erik och
Peter. Om du har fler talsyntesröster i din dator
kommer du att se även
dessa i listan över röster.
För att du skall kunna använda en sådan röst
i programmet krävs det att det är
en SAPI-röst.

”Bevaka urklipp” CTRL+C
Om du bockar för "Bevaka urklipp"
i Redigeramenyn, kan du få
ordförklaringar på Internet om du
markerat ett ord och sedan använda
kortkommandot CTRL+C.
Gustavas ordböcker kommer då
automatiskt att söka upp en förklaring
på detta.
Detta fungerar i alla program
där text går att markera).
Har du även en talsyntes igång kommer
ordet du markerar och
kopierar också att läsas upp.
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Använda programmet:

Backa till föregående sökresultat

Gå till nästa sökresultat Val av ordbok

Sökfält

Förminska texten i ordboken
Förstora texten i ordboken

Visar hjälp och
appendix

Välj först vilken ordbok du ska söka i. Det gör du antingen genom att klicka på
menyn ”Ordbok” och välja eller genom att klicka på menyn i fönstret och välja där.
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I programmet finns fyra olika
flikar som ger olika möjligheter:
”Vanlig”, ”Stavningsstöd”,
”Bläddra” och ”Fritext”.

Vanlig sökning:

Ha alltid ”Vanlig” öppen när du
söker på ett ord.
Här söker du efter ord eller
uttryck. Du kan skriva in böjda
former av ord och får då träff på
grundordet. Om det ord du har
skrivit in inte hittas i ”Vanlig”
görs automatiskt en sökning
på fliken ”Stavningsstöd”.
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I ”Vanlig” sökning kan du
även använda tecknet * i
början eller slutet av ord.
Tecknet * ersätter bokstäver
som börjar eller slutar ordet
och ger dig möjlighet att
hitta det ord du söker.

Stavningsstöd:

Detta hjälper dig att hitta ett
ord även om du är osäker på
stavningen.
När du valt fliken ”Stavningsstöd”
och skrivit in ditt ord med den
stavning du tror är den rätta,
presenterar programmet ett eller
flera förslag på skärmen som den
anser mest liknar ditt avsedda
sökord. Du kan alltså hitta rätt
ordförklaring även om du stavat
ordet fel.
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Bläddra:
Detta visar alla orden på en
bokstav i taget. Medan du
skriver in i sökfältet så hoppar
”Bläddra” fram till det första ordet
vars stavning börjar så som du
skrivit. Du behöver alltså ofta
bara skriva början på ett ord
för att hitta det i ordboken.

Fritext:
Fliken ”Fritext” söker i alla
lexikon. Detta kan vara praktiskt
för att hitta till exempel synonymer
och närliggande ord.
Du kan också söka och få hela
uttryck förklarade.
Till exempel:
• "Kasta ett öga på"
• "Gå över ån efter vatten"
• "Vända kappan efter vinden"

Fliken ”Fritext” kan också vara bra som stöd vid uppsatsskrivning för personer med ett
mindre utvecklat ordförråd. Om man till exempel skriver ordet ”sommar” så får man upp
massor av ord som har med sommaren att göra.
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Om du vill ha en vidare
översättning eller förklaring
kan du högerklicka på ordet.
Välj om du vill söka
vidare, kopiera eller få
det uppläst.

Om du vill använda talsyntesen
i programmet högerklickar du
på ordet eller artikeln du vill få
uppläst. Du kan även markera
en text och trycka på F5 för att
få den uppläst. Programmet
byter automatisk språk vid uppläsning. Avbryt uppläsningen
genom att trycka på Ctrl + T

Knappen ”Visar hjälp och appendix”:

När du klickar på knappen
med frågetecknet öppnas
detta fönster. Där finns
många bra hjälpstycken.
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