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Að færa texta af glærum í PowerPoint 

yfir í Word 
 

Í þessu skjali er farið yfir aðferðir til að færa texta af glærum frá PowerPoint yfir 

á Word. Farið verður yfir aðferðir  fyrir þá sem nota mús, JAWS og NVDA.  

 

Ef notuð er mús og PowerPoint er á ensku:  
Hægt er að færa texta af glærum yfir í Word með nokkrum smellum í 

PowerPoint.  

 

1. Opna glærupakkann  

2. Fara í View  

3. Velja Outline View  

4. Smella á textann sem birtist í glugganum vinstra megin  

5. Velja allan textann, Ctrl + A  

6. Afrita allan textann, Ctrl + C  

7. Opna nýtt Word skjal  

8. Líma textann, Ctrl + V  
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Ef notuð er mús og PowerPoint er á íslensku:  
Hægt er að færa texta af glærum yfir í Word með nokkrum smellum í 

PowerPoint.   

 

1. Opna glærupakkann  

2. Fara í Yfirlit  

3. Velja Útlínuyfirlit  

4. Smella á textann sem birtist í glugganum vinsta megin  

5. Velja allan textann, Ctrl + A  

6. Afrita allan textann, Ctrl + C  

7. Opna nýtt Word skjal  

8. Líma textann, Ctrl + V  
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Hér er nánari útlistun á hvað talgervillinn segir í hverju skrefi þegar 

Jaws og NVDA er notað 

 

Ef notað er Jaws  

Enskt útlit, íslenskar raddir  
  

Alt + W  

Svo ör niður einu sinni og ör til hægri einu sinni, talgervill segir Outline View, 

enter til að velja það. Önnur aðferð er að ýta á PO eftir að ýtt er á Alt + W, þá 

fer maður beint í Outline View, enter til að velja það.  

  

F6 þar til talgervill segir Outline Tab.  

Ctrl + A 

Ctrl + C 

  

Opna Word 

Ctrl + V 

Þá ætti texti af glærum að birtast í Word.  

  

Ef notað er NVDA  

Enskt útlit, íslenskar raddir  
  

Alt + W  

Svo ör niður einu sinni og ör til hægri einu sinni, talgervill segir Outline View, 

enter til að velja það. Önnur aðferð er að ýta á PO eftir að ýtt er á Alt + W, þá 

fer maður beint í Outline View, enter til að velja það.  

  

F6 þar til talgervill segir edit blank eða edit mulitline blank.   

Ctrl + A  

Ctrl + C  

  

Opna Word  

Ctrl + V  

Þá ætti texti af glærum að birtast í Word.  
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Ef notað er Jaws   

Íslenskt útlit, íslenskar raddir  
 

Alt + W, Upper ribbon, Yfirlit, Venjulegt button checked.  

Svo ör niður einu sinni og ör til hægri einu sinni, talgervill segir útlínuyfirlit, 

enter til að velja það. Önnur aðferð er að ýta á PO eftir að ýtt er á Alt + W, þá 

fer maður beint í útlínuyfirlit, enter til að velja það.  

  

F6 þar til talgervill segir Outline Tab, edit.  

Ctrl + A  

Ctrl + C  

  

Opna Word  

Ctrl + V  

Þá ætti texti af glærum að birtast í Word.  

 

Ef notað er NVDA  

Íslenskt útlit, íslenskar raddir  
 

Alt + W, Valsvæðisflipar 

Svo ör niður einu sinni og ör til hægri einu sinni, talgervill segir útlínuyfirlit. 

Önnur aðferð er að ýta á PO eftir að ýtt er á Alt + W, þá fer maður beint í 

útlínuyfirlit.  

  

F6 þar til talgervill edit multiline blank.   

Ctrl + A  

Ctrl + C  

  

Opna Word  

Ctrl + V  

Þá ætti texti af glærum að birtast í Word.  

 

 

 


