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Inbjudan att prova programmet Easy Reading 

Hej!  

Nu finns det möjlighet att vara med och testa ett nytt verktyg! 

Easy Reading är ett hjälpmedel för att läsa och förstå webbsidor. Du kan använda det på din 
dator. Med Easy Reading kan en webbsida bli lättare att läsa och förstå.  

Easy Reading har flera verktyg att välja på. Här är exempel på några av Easy Reading-

verktygen:  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Easy Reading 

Det är för mycket 

information på 

sidan! 

Vad betyder det 

här ordet? Texten 

är för svår. 

Uppläst text 

Text eller ord kan bli 

upplästa. Detta kan hjälpa 

användaren att förstå texten 

eller ordet lättare. 

Bildstöd 

Svåra ord kan bli enklare att 

förstå med bildstöd. Bilder 

visas för att läsaren lättare 

ska förstå text och ord.  

 
Ändra färg 

Med denna funktion kan 

färgen på texten och 

bakgrunden ändras. Detta 

kan göra texten tydligare. 

Läslinjal 

Läslinjalen visar en rad i 

taget. Detta förhindrar att 

läsaren hamnar på fel rad 

och gör det enklare att läsa.  
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Så här fungerar det att prova:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du behöver hjälp av oss kan du ringa eller e-posta någon av oss. Då kan vi prata med 

varandra på telefon, på Messenger eller på ett annat sätt som passar dig.  

För att hjälpa oss att förbättra programmet vill vi gärna att du svarar på några frågor om 

vad du tycker om Easy Reading. Det hjälper oss att veta om det är något du inte tycker 

fungerar bra.   

Det finns några frågor att svara på i Easy Reading-programmet, klicka på denna knapp:   

Om Du är stödperson, anhörig eller annat finns det frågor att svara på under Easy 

Readings hemsida – du hittar dessa här: https://www.easyreading.eu/?page_id=4070&lang=sv 

 

 

 

 

 

 

Du kan också läsa denna information och se alla länkar på vår webbsida: 
https://www.vgregion.se/ov/dart/easy-reading/prova-easy-reading/ 

Vill du veta mer?  

Kontakta någon av oss som är med i Easy Reading-projektet:   

Eva Holmqvist Helen Göransson Sandra Derbring  

0707 850280  0700 824321  0769 402792  

eva.holmqvist@vgregion.se helen.goransson@vgregion.se  sandra.derbring@vgregion.se  

           

 

• Du behöver ha ett program som heter Firefox på datorn. Du 

behöver kanske ha hjälp av någon i din närhet med det. Hur du 

laddar hem Firefox kan du se här: 

https://www.easyreading.eu/?p=4019&lang=sv  

• Sedan behöver du hämta Easy Reading-programmet. Hur du gör 

det kan du se här: 

https://www.easyreading.eu/?p=4011&lang=sv  

• Sedan kan du ställa in vilken hjälp du behöver om du vill. Du kan 

också börja med grundinställningarna utan att välja någonting 

mer. Hur du gör det kan du se här: 

https://www.easyreading.eu/?p=4028&lang=sv 

• Nu kan du gå till vilken sida du vill på Internet och prova hur de 

olika funktionerna fungerar. Titta gärna på den här filmen för att 

se hur det kan gå till: 

https://www.youtube.com/watch?v=fEUrQjBEmMo 
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