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Lathund för SpellRight
för Google Docs

SpellRight är ett tillägg (eng. add-on) till Google Docs som rättar stavfel och 
grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk.  Programmet 
är framförallt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan 
med fördel användas av alla personer som behöver hjälp med stavning och 
språkstöd på engelska. 

Starta SpellRight
SpellRight börjar kontrollera texten från insättningspunkten. Du rättar din text med 
SpellRight efter att du har skrivit färdigt. Starta SpellRight genom att klicka på menyvalet 
Tillägg. Klicka därefter på SpellRight och Starta. SpellRight öppnar sig som en ruta till 
höger om ditt dokument. 

SpellRight går nu systematiskt igenom din text. SpellRight kommer att stanna både på 
ord som är felstavade eller lättförväxlade beroende på vilket sammanhang orden står i. 
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Ordet finns inte  
i din ordlista
SpellRight stannar på ord som 
programmet anser vara felstavade. 
Oftast visas ett till två rättningsförslag. 
Om dessa förslag inte räcker kan du 
klicka på knappen Fler förslag. 

För att välja ett ord i rutan markerar 
du det och klickar på knappen Ändra. 
Alternativt kan du dubbelklicka på 
önskat ord. 

I had enaf

I’d like to meat him

The train will arrive to Malmö at 6.

Lättförväxlat ord
SpellRight stannar även på ord som 
anse s vara lättförväxlade. SpellRight 
stannar för att du ska kunna kontrollera 
om ditt val är rätt för sammanhanget. 
Om du vill ändra din stavning markerar 
du ordet och klickar på Ändra. 

Är din stavning korrekt för samman
hanget klickar du istället på Nästa för 
att gå vidare med att kontrollera resten 
av din text. 

Grammatik
Detta meddelande visas när SpellRight 
anser att det har gjorts ett fel som 
inte handlar om stavning, utan om 
ordföljd, böjning, fel i uttryck eller 
meningsbyggnad. 
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Skriv ihop eller Skriv isär
SpellRight kan upptäcka många ord 
som felaktigt har skrivits isär, t.ex. boy 
friend eller skrivits ihop, t.ex. footballstar. 
SpellRight varnar då och frågar om du 
vill skriva ihop eller isär ordet.

Om du vill ändra din stavning markerar 
du ordet och klickar på Ändra.
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I have a new boy friend

Melrosegate is a street in York. 

My sister got a new car. 

Lär in nya ord
Ibland varnar SpellRight för ord som 
faktiskt är rättstavade, t.ex. olika 
namn. Detta beror på att de inte finns 
i SpellRights ordlista. Om du inte vill 
att SpellRight ska stanna varje gång när 
ett sådant ord skrivs så kan du lägga till 
det i din egen ordlista. Detta görs med 
knappen Lär in. Hädanefter kommer 
SpellRight inte stanna för denna stavning. 
Detta kan ändras i Inställningar. 

Varna inte
SpellRight stannar ibland på lättför
växlade ord även om de är rättstavade, t.ex. 
new och knew. Om du vet att du aldrig 
stavar fel på dessa ord kan du klicka på 
Varna inte. SpellRight kommer nu inte 
längre stanna på dessa lättförväxlade ord. 

Varningen kan återställas i SpellRights 
inställningar. 

Inställningar
Personliga inställningar som storlek på ordlista, önskat beteende av SpellRight och egna 
ordlistor hittas under menyvalet Tillägg – SpellRight – Inställningar. Under Om i 
Inställningar hittar du även en utförligare användarmanual. 


