WORD
Grundlæggende

Hæftet omfatter grundlæggende funktioner i
Word som indskrivning, formatering og
redigering af tekst. Vi arbejder med grafik og
billeder i tekst samt indsætter tabeller.
Sidelayout, sidenumre, flytning og kopiering
af tekst og billeder er også grundlæggende
funktioner og ligeledes en del af materialet.
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OPHAVSRET

Al indhold i dette materiale tilhører EUC Lillebælt, Videnscenter for Procesteknologi.
Materialet må frit benyttes til undervisningsbrug uden yderligere forespørgsel herom, dog med én
begrænsning:
•

Det skal ske i sin fuldstændige form og det er derfor ikke tilladt at foretage ændringer i
materialet, i form af tilføjelser eller lignende.

Det er tilladt at anvende citater eller uddrag fra materialet, men i så fald skal det ske med
henvisning til selve materialet via et link, så personer der læser citatet/uddraget, selv kan finde
det oprindelige materiale. Ved citater skal desuden Videnscenter for Procesteknologi stå som
kildeanvisning.

Find flere undervisningsforløb på videnscenterportalen:

Sådan bliver du bruger på videnscenterportalen:
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Indledning

Før Pc’en blev hvermandseje, blev al tekstbehandling foretaget på skrivemaskiner - manuelle eller
elektriske. Efter Pc’en rigtig kom frem sidst i 1960erne, er markedet for tekstbehandling vokset
eksplosivt. Der er mange udbydere af tekstbehandlingssoftware og der findes både købe- og gratis
tekstbehandlingsprogrammer. Det mest kendte ”købe” software er Microsoft Word, som blev
lanceret sammen med det første Windows styresystem - Windows 1.0 i 1985 af Microsoft.
Her arbejder vi med Microsoft Word fra MS Office pakken, da det har den største udbredelse i
forretnings- og undervisningsverdenen.
Der findes en gratis online udgave(med begrænsede funktioner) af MS Office som kan bruges, hvis
man har en online Outlook mail. Linket til den er https://outlook.live.com
For at bruge dette hæfte, skal MS Office være installeret på Pc’en.

Download af opgavefiler til hæftet

Der skal bruges en række Excel ark/opgavefiler til dette hæfte.
Opgaverne/filerne kan du få på en USB-pen ved din instruktør eller du kan download dem fra
dette link: https://tinyurl.com/ryew6x6
Når linket åbnes, vil du se dette.
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Klik på ”Download all files” - når du downloader filer fra nettet, vises de nederst til venstre i
browseren.

Dobbeltklik(med musen) på filen for at åbne den i stifinderen.

I den nye rude klikker du én gang på mappen, se herunder, hold venstre museknap nede og træk
mappen til skrivebordet til venstre(som vist herunder).
Vigtigt: Slip først knappen når der står
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Nu er mappen ”Word grundlæggende” kopieret til dit skrivebord.

Når mappen åbnes, vil du se billedet herover. Mapperne indeholder alle filer til dette hæfte.
Opgaverne, hvor du selv skal oprette og indskrive tekst i Word, kan med fordel gemmes samme
sted - i mappen ”Mine opgaver”.
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Opstart

Når MS Office er installeret kan Word startes på flere måder:
•

På skrivebordet ved at dobbeltklikke på Word ikonet

•

Klikke på ”Windows flaget” nederst til venstre, og lokalisere Word ikonet - det er ikke
sikkert det vises samme sted som her….

•

Skrive Word i søgefeltet og vælge appen Word
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Når Word er startes, skal du vælge hvad du vil arbejde med. Til venstre i det blå felt, ses de
seneste dokumenter som har været åbent i programmet.

Til højre kan der vælges mellem et tomt dokument(bruger man mest) eller forskellige ”fortrykte”
skabeloner.

• Her vælger vi Tomt dokument og starter med at se på brugerfladen(næste side).
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Brugerfladen

I det følgende skal vi se på opbygningen af brugerfladen i Word. Brugerfladen kan modificeres
efter behov(du kan ændre på struktur og placering af knapper - ses i et senere hæfte).
Endvidere ser vi på, hvordan vinduets størrelse ændres, hvordan paneler og knapper vises - jo
større vindue (skærmbredde) jo flere knapper vises der.
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Papiret

Lad os starte med ”papiret”.
Normalt vil Word starte op med et A4 papir stående på højkant og med en zoom indstilling på
100%(ses nederst i højre hjørne).

Typisk er papiret for højt til at vises på skærmen - så for at se det nederste af siden, skal man
”scrolle”(hjulet på musen) eller trække i scroll funktionen i højre side.

Skrivemarkør

Ser vi på Word brugerfladen(papiret), så bemærker man skrivemarkøren(den står og blinker) på
papiret. Markøren viser hvor indtastningen skrives på papiret.

Musens markør

Når man bevæger musens markør rundt på selve ”papiret”, skifter musens markør facon afhængig
af placering på papiret.
•

Nogle gange er den en klik- og skrivemarkør (en streg med tekst - aktiveres med
dobbeltklik)
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•

andre gange en pege/markerings markør (pil der vender mod højre og opad)

•

og andre gange igen er den en skrivemarkør (en streg).

•

Er der billeder, figurer eller smartart elementer på papiret og musen placeres i kanten af
elementet, skifter markøren til en pil med 4 pilespidser - det betyder man kan flytte
elementet.

 Prøv at flytte musen rundt på ”papiret” - hvornår er musemarkøren en klik- og skrivemarkør
og hvornår er den en pege/markerings markør?
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Titellinje

Her ses programmets navn (Word) - samt navnet på dokumentet(her Dokument1).

Navnet på linjen, her Dokument1, viser typisk at dokumentet IKKE er gemt. Når man gemmer, vil
man typisk ændre navnet til noget mere sigende. For hvert nyt dokument der startes, tillægges én
til dokument nummeret(næste dokument vil således være Dokument2, Dokument3 osv.).

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang indeholder funktioner man ofte benytter - det er muligt at tilpasse
Hurtig adgang med ting man ofte bruger. Hurtig adgang findes normalt over fanen Filer, men kan
tilpasses efter behov.

Den indeholder et sæt kommandoer som er synlig, uanset hvilken fane der vises. Man kan tilføje
knapper(funktioner og kommandoer) til værktøjslinjen ”Hurtig adgang”.
Placering af ”Hurtig adgang” kan enten være over ”Filer” eller under båndet, hvis det er valgt.
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Båndet

Båndet gør det nemt at gennemse indhold og består af faner, som er organiseret omkring
bestemte scenarier eller objekter.

For at gøre brugerfladen mere enkel, vises nogle af fanerne kun, når de er nødvendige.
Fanen ”Billedværktøjer” vises f.eks. kun, når et billede er markeret.

Faner

På båndet ses forskellige faner. Fanerne skifter udseende alt efter de elementer, der arbejdes
med. Kontrolelementerne under hver fane er yderligere organiseret i flere mindre grupper.

Båndet kan omfatte mere avanceret indhold, end menuer og værktøjslinjer, f.eks. knapper,
gallerier, dialogboksindhold m.m.
Der findes også enkelte Programfaner, der erstatter standardfanerne, når der skiftes til visse
tilstande eller visninger, f.eks. Vis udskrift.
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Fanen Filer

Er placeret som den første fane i programmet - fanen er til håndtering af filer(gemme, åbne,
sende, udskrive osv.).

Når man klikker på fanen Filer, ses de samme grundlæggende kommandoer, der var tilgængelige i
de tidligere versioner af Microsoft Office.

Grupper

Under de enkelte faner er de forskellige valgmuligheder delt op i grupper.
Her ses grupperne ”Skrifttype” og ”Afsnit”
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Dialogboks-startere

I nogle af grupperne findes der i nederste højre hjørne en lille knap, kaldet dialogboksstartere.
Dialogboksstartere er små udvidelsesikoner. Klikkes der på en dialogboksstarter, åbnes en
dialogboks/opgaverude med yderligere indstillinger for gruppen.

Miniværktøjslinje

I Word(og de andre programmer i MS Office pakken) kan du bruge formateringsindstillingerne på
miniværktøjslinjen til hurtigt at formatere tekst og tal. Miniværktøjslinjen vises automatisk, når
der markeres tekst eller der højreklikkes i dokumentet

Statuslinjen

Nederst i Word befinder Statuslinjen sig.
Statuslinjen giver information om sideantal, antal skrevne ord, stavekontrol og anvendt sprog,
samt mulighed for at ændre visningen af dokumentet. Det er muligt at tilføje og fjerne
informationer på Statuslinjen ved at højreklikke og vælge/fravælge elementer i popup-menuen.
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Dokumentvisning

Selve visningen af dokumentet(vores papir) kan ændres flere steder, på fanen Vis eller som her på
Statuslinjen.

1) Læsetilstand - dokumentet fylder hele vinduet, menuer og andet forstyrrende skjules.
2) Udskriftslayout - dokumentet vises som det vil se ud, når det udskrives(mest anvendt).
3) Weblayout - bruges når der skrives tekster til onlinebrug - her er formateringen meget
forskellig fra udskriftslayout.
4) Zoom - med skyderen, eller ved at klikke på + eller - kan man gøre dokumentet større eller
mindre på skærmen. F.eks. når der skal vises flere sider** på skærmen samtidigt.

** virker kun når funktionen er sat til i menuen Vis, gruppen Zoom, Flere sider
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Lineal

Over papiret skal der være en lineal - men… er du den første der bruger Word, er linealen ikke
aktiveret.
For at aktivere linealen, skal klikke på fanen Vis, finde gruppen Vis og sætte et flueben i Lineal

Bemærk gruppen Zoom - den har de samme funktioner som Zoom i statuslinjen.

Margin

Papiret har nogle ”tekst grænser” som normalt ikke kan ses på papiret, men på linealerne.
Som standard er margin(hvor meget af papiret, der kan skrives på) indstillet således:

På linealen kan man se papirets tekst grænser - det er der, hvor linealen er grå. Grå betyder der
ikke kan skrives i området.

Det grå område kaldes papirets margin.
Naturligvis kan indstillingerne ændres efter behov - det vil du komme til senere i hæftet.
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Stavekontrol

Mange Office programmer, herunder Word, kommer med indbygget stave- og grammatik kontrol.
Stave- og grammatik kontrollen sammenligner løbende(som standard) alle ord/grammatik og
sammenligner dem med den indbyggede ordbog i Word. Finder stavekontrollen ord som er ukendt
i ordbogen, sættes en rød ”bølge” streg under ordet.

Er det grammatiske fejl, markeres disse med en blå dobbelt-streg(ældre versioner af Word
anvender en grøn ”bølge” streg).
Her er der mellemrum efter hest og hen til kommaet - det er en grammatisk fejl.
Det er ikke alle ord der findes i stavekontrollen, så det kan sagtens forekomme at et rigtigt stavet
ord bliver markeret af stavekontrollen - ordet findes bare ikke i ordbogen. Stavekontrollen kan
ikke læse sætninger og sammenhæng, derfor vil den ikke opdage ”forkerte” ord i sætningen.
”Vil du med ud at gå en bur” - ”bur” skulle selvfølgelig være ”tur”, men da ordet er stavet rigtigt
registreres det ikke som fejl.

Rette stave- og grammatik fejl

Som udgangspunkt bliver alle ukendte ord samt grammatiske fejl markeret i teksten. De kan så
efterfølgende, som regel, rettes ved at højreklikke på markeringen.
Har Word forslag til rettelser, vises de øverst i ”højreklik-boksen” - her en grammatikfejl.

Word kan ikke forstå hvad der står i teksten, men kun sammenligne med ord, der er i den
indbyggede ordbog/stavekontrol. Derfor vil man ofte se, at Word kommer med flere forslag til
rettelse af ord.
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Ved man ikke, hvordan et ord skal staves…. ja, så hjælper stavekontrollen ikke meget, når der er
flere ord at vælge imellem.
Bruger man ofte ord der markeres som stavefejl, men som ikke er stavefejl - så kan man let tilføje
disse til ordbogen. Ord som ofte markeres er navne og udenlandske ord vi ofte anvender i tekster.
Højreklik på markeringen og vælg Føj til ordbog.
F.eks.

Fremmedsprog

Hvis Word registrerer en overvægt af f.eks. engelske ord i en linje, så skifter stavekontrollen
automatisk til engelsk. Når man blander sprog, er det altid vigtigt at se hvilket sprog
stavekontrollen har valgt.

Slå til og fra samt vælge sprog

Det er muligt at ændre sprog, samt slå stavekontrollen fra og til ved at venstre-klikke på sproget og
vælge funktionen i dialogboksen.

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 21 af 110

Fortryd funktionen

Når man er ”ny til Word” kan man være uheldig at slette tekst eller bytte rundt på ord i teksten.
Kender man ikke fortryd funktionen, så vil man ofte være nødt til at skrive det hele om…..
Derfor vil vi se på funktionen nu, da det kan spare dig for en masse besvær.
Her har jeg skrevet en enkelt linje på et nyt dokument.

Uheldigvis kommer jeg til at slette noget af teksten, ved ikke hvordan… men det mangler

Oppe i venstre hjørne findes fortryd funktionen - symbolet er en pil.
Hver gang pilen trykkes, går man ét trin baglæns.

På den måde kan man genskabe slettet tekst igen.
Fortryder man ”for meget”, så brug pilen til højre for fortryd funktionen - den går ét trin frem for
hvert klik.
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Øvelse 1 - indtastning

Vi vil starte med en lille indtastningsøvelse, hvor vi bl.a. ser på linjeskift, STORE og små bogstaver,
stavekontrol, fed og kursiv skrift m.m.
Teksten kommer til at se ud som herunder. Da der er mange forskellige indstillinger og
formateringer i teksten, skal du ikke begynde at skrive, før det står i hæftet.
Der vil komme en forklaring til hver formatering, efterhånden som teksten skrives.

DU GLADE VERDEN
(Kim Larsen)

Flyttede sammen med en madamme
Jeg havde noget så kær
I en ghetto men den er væk nu
Det er hun også desværre
For dem man i ungdommen elsker
Bliver tit til helt andre mennesker
Men der var liv og glade dage
Og plads til alle og enhver
Og de lokale som selv var gale
Sagde velkommen her
Kom og tøm dine lommer
Bare tag det som det kommer
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1) Start med at oprette et tomt dokument i Word
Klik på fanen Filer

2) vælg Nyt og Tomt dokument
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3) Der oprettes nu et tomt dokument. På papiret kan du se den blinkende indtastnings
markør - det er her vi starter med at skrive.

Inden vi starter med at skrive, skal du vide noget om, hvordan man skifter linje….. øh, det er vel
bare at trykke på <Enter> tasten???
Ja og nej… for der er faktisk to måder at skifte linje på - og du skal kende forskellen på dem!!
Blødt linjeskift
Linjeskift hvor der skiftes til næste linje med
<Shift> + <Enter> tasten.
Denne type linjeskift bruges, når teksten skal
forblive i samme afsnit(se de stiplede felter) f.eks. når man skriver vers som dette af Kim
Larsen.
Skriver du en lang tekst og Word selv skifter til
næste linje(altså når der ikke kan være mere i
linjen) er teksten også
sammenhængende(samme afsnit).
Når teksten er i samme afsnit, kan man flytte et
helt afsnit ad gangen med tabuleringer - det
kommer vi til senere.
Afstanden mellem linjerne er lidt større end
ved blødt linjeskift. De stiplede linjer viser den
tekst, der er brugt blødt linjeskift til.
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Hårdt linjeskift
Linjeskift hvor der skiftes linje med <Enter> tasten.
Denne type linjeskift bruges, når man skal lave et nyt afsnit i teksten. Afstanden er lidt større end
ved blødt linjeskift.
Herunder ses bløde linjeskift i de stiplede felter - der hvor pilen peger, er det tastet <Enter> for at
lave et nyt afsnit(senere er omkvædene rykket lidt ind på papiret).

4) Nu kan vi langt om længe begynde og skrive teksten - senere laver vi fed skrift osv.
Skriv:
DU GLADE VERDEN
og tryk <Shift> + <Enter> tasterne for at skifte linje - skriv:
(Kim Larsen)
tryk <Enter> tasten TO GANGE(én gang for at skifte til nyt afsnit og én gang for at lave en
ekstra linjeafstand/tom linje).
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5) Fortsæt med indtastningen(efter hver afsnit gør du som ovenfor 2 x <Enter>):
Flyttede sammen med en madamme
Jeg havde noget så kær
I en ghetto men den er væk nu
Det er hun også desværre
For dem man i ungdommen elsker
Bliver tit til helt andre mennesker
Men der var liv og glade dage
Og plads til alle og enhver
Og de lokale som selv var gale
Sagde velkommen her
Kom og tøm dine lommer
Bare tag det som det kommer
6) Nu skal dokumentet gemmes - brug mappen du har downloadet og udpakket på
skrivebordet.
Klik på fanen Filer

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 27 af 110

7) Vælg Gem som og vælg Gennemse

8) Vælg Skrivebord i rullelisten til venstre, klik på Word grundlæggende(se pil) og derefter Åbn
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9) Vælg Mine opgaver og klik Åbn

10) Det er ”stien” til gemme-mappen… Det bliver nemmere når du har prøvet det nogle gange.
Klik i feltet Filnavn og skriv Øvelse 1 - indtastning, klik derefter på Gem

Dokumentet er nu gemt.
Inden vi for alvor fortsætter, kommer der lidt tips og tricks til linjeskift, slette, rette, ændre tekst
m.m.
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Tilføje eller fjerne linjeskift.
Det sker ofte, at man får ekstra linjeskift eller laver et forkert linjeskift.
Sker det, så kan du ændre/rette linjeskift på følgende måde:
Du kan tilføje blødt eller hårdt linjeskift ved at klikke med musen, bag det sidste bogstav i linjen
hvor linjeskiftet skal være. Der hvor markøren blinker, bliver linjeskiftet indsat.

Du kan slette et linjeskift ved at klikke med musen, bag det sidste bogstav i linjen, hvor linjeskiftet
skal fjernes. Tryk på <Del> (delete) tasten(et tryk af gangen) indtil linjen/afsnittet rykker op, hvor
det skal være.
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Øvelse 1 - forsat

Da indskrivningen nu er vel overstået, er det tid til at foretage formatering af dokumentet.
Markering af tekst
Når indtastet tekst skal ændres, skal teksten markeres først.
Markering foretages nemmest med musen og ved at holde venstre museknap nede, mens den
flyttes over teksten.
1) Start med at klikke bag første linje - se billede herunder.
Når markøren blinker, klikkes og holdes venstre musetast nede mens du flytter musen til
venstre over linjen. Når hele linjen er markeret, slipper du venstre musetast - teksten er nu
markeret.

2) Klik på Fed i gruppen Skrifttype - markering skifter nu til fed skrift.
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3) Markér omkvædet og formater det med kursiv skrift.

Tip: Det er muligt at markere usammenhængende linjer ved, først at markere som normalt,
slippe musen og holde <Ctrl> tasten nede og så markere de næste linjer.
4) Teksten skal nu se således ud:

Nu mangler der kun lidt indrykning af omkvædet, til det bruger vi ”skyderne” på linealen over
papiret - se næste side.
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Indrykning af afsnit

Når teksten er opdelt i afsnit(blødt og hårdt linjeskift), er det muligt at flytte på teksten ved hjælp
af indrykningsværktøjerne på linealen. Placerer man musen over ”timeglasset” i højre side af
linealen, finder man 3 forskellige indrykningstyper. For illustrationens skyld, er de her farvet med
rød - det er de ikke i virkeligheden.

Lad os se hvordan de virker(virker kun hvis du har anvendt de rigtige linjeskift til teksten).
Indrykning af første linje
•

Placer markøren som vist herunder

•

Placer musen på ”trekanten” til Indrykning af første linje

•

Klik og hold venstre knap på musen, og træk ”skyderen” til højre

•

Første linje i afsnittet rykkes sammen med ”skyderen”

•

Flyt den tilbage til 0 på linealen eller brug Fortryd funktionen, så teksten rykker tilbage til
udgangspunktet.
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Hængende indrykning
•

Markøren placeres samme sted som før

•

Placer musen på ”trekanten” til Hængende indrykning

•

Klik og hold venstre knap på musen, og træk ”skyderen” til højre

Nu er det sidste linje i afsnittet der rykkes(her er der kun 2 linjer i afsnittet - var der 10
linjer, så er det stadig sidste linje der rykkes).
•

Flyt den tilbage til 0 på linealen eller brug Fortryd funktionen, så teksten rykker tilbage til
udgangspunktet.
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Venstre indrykning
Til vores opgave her, bruger vi Venstre indrykning - som er firkanten under ”timeglasset”.
11) Markøren placeres samme sted som før.

12) Placer musen på ”firkanten” til Venstre indrykning.

13) Træk teksten(firkanten) ud på 1cm. på linealen.

Denne gang er det hele afsnittet der rykkes.
14) Gør det samme ved det sidste omkvæd.
15) Gem teksten som Du glade verden
16) Lad dokumentet være åbent - du skal bruge
det i næste afsnit, hvor vi ser på at flytte og
kopiere tekst.
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Flytte og kopiere tekst

Vi skal arbejde med flytning og kopiering af tekst.
Vi skal bruge dokumentet fra sidste opgave.
Du kan også åbne dokumentet Øvelse 1 - flytte og kopiere tekst, som er identisk med det du har
lavet - dokumentet er i mappen Øvelser.

Udklipsholder

Udklipsholderen indeholder mange vigtige funktioner til
flytning, kopiering og formatering af tekst og billeder.
Udklipsholderen findes på fanen Hjem, gruppen Udklipsholder.

Kopiering af tekst med Udklipsholder
Først markeres den ønskede tekst eller billede og der klikkes på Kopier

Markøren placeres(klik med musen) hvor teksten skal indsættes og der klikkes på Indsæt
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Flytning af tekst med Udklipsholder
Først markeres den ønskede tekst eller billede og der klikkes på Klip - teksten er fjernet nu

Markøren placeres(klik med musen) hvor teksten skal indsættes og der klikkes på Indsæt
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Genvejsmenu

Genvejsmenuen er den menu der kommer når man højreklikker med musen. Menuen der kommer
frem er afhængig af placering af musen og om der er markeret tekst eller grafiske elementer.
Kopiering af tekst med genvejsmenuen
Først markeres den ønskede tekst eller billede.
Højreklik på musen og vælg Kopier

Markøren placeres(klik med musen) hvor teksten skal indsættes.
Højreklik på musen og vælg en af indsætningsmulighederne.
Der er fire muligheder at vælge imellem 3 til tekst og én til billede - prøv de 3 tekst muligheder!!

Flytning af tekst med genvejsmenuen
Først markeres den ønskede tekst eller billede.
Højreklik på musen og vælg Klip
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Markøren placeres(klik med musen) hvor teksten skal indsættes.
Højreklik på musen og vælg en af indsætningsmulighederne.

Genvejstaster

Genvejstaster(også kaldet shortcuts) findes til mest benyttede funktioner. Hvis en funktion har en
genvejstast, ses denne ved at placere musen over funktionen.

Kopiering af tekst med genvejstaster
Det ønskede, tekst eller billede, markeres og der trykkes <Ctrl> + c
(Ctrl tasten holdes nede mens der trykkes på c)
Markøren placeres(klik med musen) hvor teksten skal indsættes og der trykkes <Ctrl> + v
(Ctrl tasten holdes nede mens der trykkes på v)
Flytning af tekst med genvejstaster
Det ønskede, tekst eller billede, markeres og der trykkes <Ctrl> + x
(Ctrl tasten holdes nede mens der trykkes på x)
Markøren placeres(klik med musen) hvor teksten skal indsættes og der trykkes <Ctrl> + v
(Ctrl tasten holdes nede mens der trykkes på v)
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Tabulering

I sidste afsnit arbejdede vi med indrykning - nu skal vi se på en anden måde, at rykke tekst på.
Mange bruger <Mellemrum> tasten for at rykke tekst ind på siden – men det er alt for bøvlet og da
tal og bogstaver ikke har samme bredde, bliver det hurtigt noget rod. For at opnå et godt resultat
skal der anvendes tabulering. Tabulering benyttes bl.a. når tekst skal placeres et bestemt sted på
siden. Det kan være ved opstilling af salgslister, hvor tal skal placeres korrekt over hinanden, tekst i
kolonner og steder hvor tekst og tal bare skal stå pænt under hinanden.
Tabulering vises kun, når øverste lineal er aktiv(se Lineal i indholdsfortegnelsen, hvis den ikke er
aktiveret).

Tabuleringstyper

Word har 5 forskellige tabuleringstyper - den første vi ser på er standard venstre tabulering.
Standard venstre tabulering
Word er opsat med standard venstre-tabulering 1, som ligger med 2,3cm
mellemrum. De virker på den måde, at hver gang du trykker på ”Tabulator”
tasten, rykkes indtastningsmarkøren til næste tabulering.
Det er rigtig smart når der skal skrives tekst i flere linjer, der skal starte det
samme sted på siden.

Venstre-tabulering betyder egentlig ”venstre stop”. Det skal forstås på den måde, at teksten skrives til højre, og mod
højre for en venstre-tabulering.

1
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Øvelse 1 - standard venstre tabulering
Lad os starte med en tabuleringsøvelse i form af en indkøbsliste, til en bedre middag:

1) Der skrives INDKØB: på øverste linje.
2) Anden linje - når den første tekst er skrevet(4kg.) trykkes én gang på tabuleringstasten den efterfølgende tekst(Aspargeskartofler) starter så ved 2,3cm på linealen. Der trykkes
igen på tabuleringstasten og sidste tekst(Coop) indtastes.
Længden på teksten ”Aspargeskartofler” gør, den overskrider andet tabuleringsstop(ved
4,6cm), så derfor springes der til tredje tabuleringsstop, hvor ”Coop” skrives. Det skal du være
opmærksom på ved næste linje…
3) Skriv de sidste linjer - er resultatet som vist på billedet?
Se næste side inden du lukker dokumentet…
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Vis alle(vis skjulte formateringssymboler)

Inden vi fortsætter med tabulering, skal vi se lidt på funktionen Vis alle.

Knappen Vis/Skjul
slår skjulte tegn som mellemrum, afsnitstegn eller tabulatormærker til og
fra. Funktionen bruges især til fejlfinding, når formateringen ikke ser ud som forventet.
Hvis funktionen sættes til, på det vi lige har skrevet, vil vi se følgende på skærmen.
Formateringstegn kommer ikke med, på en evt. udskrift på printer, selvom funktionen er slået til.

Tabuleringen er nu synlig - bemærk der er to pile efter Nordsølaks… det viser, der er trykket to
gange på tabuleringstasten.
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Ændring af standard tabulering

Standardtabuleringen kan ændres i opsætningen, hvis man ønsker en anden tabuleringsafstand.
Dialogboksen, hvor ændringen kan foretages, findes her - du skal dog ikke ændre noget nu, men
vi skal bruge nogle af de andre funktioner senere:
fanen Hjem, gruppen Afsnit, dialogboksstarteren

og nederst i dialogboksen Afsnit vælges Tabulatorer.

Den nye dialogboks
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Funktionerne i boksen får vi brug for senere - så nu ved du, hvordan den hentet frem 😊😊
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Brugerdefinerede tabuleringer

Brugerdefinerede tabuleringer sættes af brugeren og er kun gældende for det aktuelle
dokument(det man arbejder på). Tabuleringer gemmes sammen med dokumentet.
Brugerdefinerede tabuleringer sættes direkte på linealen over dokumentet, eller i dialogboksen
Tabulatorer.

Værd at vide om brugerdefinerede tabuleringer
 Brugerdefinerede tabuleringer bruges for at lave et pænt og ensartet layout på sit
dokument. Når du først har lært at bruge dem, så går det hele meget nemmere :) .
 Tabuleringer gælder fra den linje på arket, hvor de sættes og indtil de ændres igen.
Sættes tabuleringerne øverst på siden, og der ikke er foretaget linjeskift(tastet enter), så
følger tabuleringerne med ned, linje for linje og indtil de ændres.
 Tabuleringer virker kun, når der trykkes på tabuleringstasten - ellers har de ingen
indflydelse på tekst og tal i dokumentet.
 Der kan sættes et ubegrænset antal mix af tabuleringer på linjerne/arket
 Det kan være ”bøvlet” at sætte tabuleringer på eksisterende tekst - men det kan lade sig
gøre ved at markere teksten, sætte tabuleringerne og så bruge tabulator tasten de steder,
hvor tabuleringen skal være gældende.
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Valg af tabuleringstype

Til højre for linealen findes et lille firkantet felt, som viser den valgte tabuleringstype.

Placere man musen over feltet, vises kort tabuleringstypen.

Klikker man på feltet, skiftes tabuleringstypen. Der skiftes mellem 7 forskellige symboler, hvoraf 5
er tabuleringer og de sidste 2 er til anden form for indrykning - her ser vi kun på de første 5 typer.
Symbolet for venstretabulering

Her ses symbolet for centreringstabulering

Højre tabulering(højre stop tabulering).

Decimaltabulering.

Stregtabulering.

Indrykning af første linje
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Placering, ændring og sletning af tabuleringer

Tabuleringer sættes direkte på linealen eller via dialogboksen Tabulatorer.

Tabulering via lineal

De mest almindelige tabuleringer kan sættes direkte på linealen.
Først vælges tabuleringstypen i feltet til venstre - her venstretabulering.
For at placere tabulatorer klikkes på linealen, hvor man ønsker dem placeret.
Her er der sat venstretabuleringer på henholdsvis 6 og 8 cm

•

Får du placeret en tabulering forkert, kan den flyttes ved at trække i den.
Prøv at flytte med en af tabuleringerne – den flytter i ”ryk”.

•

Ønsker man at placere tabulator mere præcist, trykkes <ALT> knappen nede, samtidig med
der trækkes i tabulatoren.

•

Skal den fjernes, trækkes den ned og ud af linealen.

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 47 af 110

Tabulering via dialogboks

Bruges når man vil have mere kontrol over tabulering end tabulering via linealen giver. Der er også
specielle tabuleringer(vertikale punkt- og streg tabuleringer), som ikke kan sættes på linealen.
Adgang til dialogboksen foretages på to måder(den ene har vi allerede set):
1) Fanen Hjem, gruppen Afsnit, dialogboksstarteren og derefter Tabulatorer i dialogboksen
Afsnit

2) Eller ved at dobbeltklikke lige under linealen

fortsættes næste side…….
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 Vær opmærksom på, at dobbeltklik samtidig sætter en tabulering på linealen.
Tabuleringen kan slettes ved at markere den(her de 1,25cm) og så klikke på Ryd.

I feltet Position vises alle indstillede tabuleringer(også dem der er sat via linealen) - det er også her
du kan rette og tilføje nye tabuleringer.
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Øvelse 2 - tabuleringstyper
Her vil vi se på eksempler på anvendelse af de forskellige tabuleringer.
1) Du skal starte med et tomt Word dokument.
2) Start med at vælge venstre tabulering i tabuleringsfeltet på linealen.
Venstretabulering(venstre stop) virker på samme måde som standardtabuleringen.

3) Sæt venstre tabulering ved 0,5cm, 4cm, 8cm og 12cm

4) Skriv følgende tekst(husk at bruge tabuleringstasten) og formater teksten som vist på
billedet.
Skrifttype for Egons rejser er Calibri Light 28 - linjen under Egons rejser er Calibri 11 FED og
resten er Calibri 11.
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Hvis tabuleringen ikke ser ud som billedet, så prøv funktionen Vis alle.
Så kan du se, om der er det rigtige antal tabuleringer og de passer med tabuleringsmærkerne på
linealen.

Teksten ser jo egentlig ok ud - bortset fra Varighed dage, hvor tallene ikke står så pænt. Derfor vil
vi prøve at ændre venstre tabuleringen til en højre tabulering.
 Det kan man gøre på linealen eller i dialogboksen Tabulatorer. Her i den første bruger vi
linealen, efterfølgende dialogboksen.
5) Marker hele teksten(brug evt. <Ctrl> + A) og fjern tabuleringen fra linealen - lad teksten
forsat være markeret!

Hele teksten rykkes rundt - det skal den gøre.
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6) Nu skifter du tabuleringstypen i feltet til en højre tabulering(teksten skal stadig være
markeret).

7) Sæt en højre tabulering på 10,25cm - teksten retter ind og tallene står korrekt.

Højre tabulering betyder ”højre stop” - derfor skrives der mod venstre fra højre.
Nu tænker du nok… da det er tal, hvorfor ikke bruge decimal tabulering i stedet?
Det kunne vi også godt, men da ”Varighed dage” indgår, så skulle vi også have en højre
tabulator kun for den linje og decimal tabulering for de andre to linjer.
Teksten under tabulering 2 ”Ferietype” skal ændres til centreringstabulering - her vil vi gøre det i
dialogboksen Tabulering. Som altid gælder det at teksten skal markeres inde tabuleringen ændres.
8) Marker det viste område - markerer vi det hele, er det ikke alle tabuleringer der vises i
dialogboksen.

9) Åben dialogboksen Tabulering.
Marker 4cm, flyt markeringen fra Venstre til Centreret, klik på Indstil og derefter på OK
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Centreringstabulering centrerer nu teksten omkring tabuleringen på 4cm.
10) For at få lidt symmetri i layoutet, skal centreringstabulatoren flyttes fra 4cm til 5cm. Det
gøres nemmest på linealen. Markér først teksten som før, klik på tabuleringen og træk den
fra 4 til 5cm.

Er du uheldig og får den slettet, så sætter du bare en ny på 5cm.
11) Maldiverne skal tilføjes som herunder(se rød pil)
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12) Ser vi nærmere på tallene, så står de ikke korrekt under hinanden. Det skyldes brug af
venstretabulering(12cm) på linealen.
Skal tal stå korrekt, så skal der anvendes decimaltabulering. Den gør at alle tal rettes ind
efter kommaets placering - også selvom der ikke skrives et komma i tallet.

13) Slet venstre tabuleringen(markér de 3 linjer for rejsemålene) ved 12cm - behold
markeringen.
14) Sæt en decimaltabulering ved 13,5cm

Tallene vil nu rette sig ind efter kommaets placering - temmelig smart!!
15) Ser vi nærmere på opstillingen nu, så er placering af Pris måske ikke så pæn. Derfor er det
nu din opgave at få flyttet Pris, så det flugter på samme måde, som tallene under Varighed
dage.

Vi har set på de fire mest anvendte tabuleringer - den femte ”Stregtabulering” bruges ikke så
meget. Det skal dog ikke afholde os fra at prøve den….
16) Marker hele teksten. Vælg dialogboksstarteren i gruppen Afsnit og klik på Tabulatorer
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17) Skriv -0,5cm i feltet, vælg Streg, klik Indstil og derefter OK

Nu har du den stregtabulering på plads…..
18) Vejledende løsning:

ɓuᴉɹǝๅnqɐʇ ǝɹſøɥ uǝ ʇɓnɹq ɹǝ ɹǝꓷ#
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Tabulering med fyldtegn

I dialogboksen Tabulatorer er der mulighed for at sætte fyldtegn sammen med tabuleringen.

Fyldtegn bruges, hvor tekst og tal står langt fra hinanden(f.eks. prislister) og dermed gør det
besværligt at se, hvilken tekst og tal der hører sammen.
Eksempel:

Sætter man f.eks. en venstre tabulering på 12cm og fyldtegn type 2(prikker), så vil der sættes
prikker efter den tekst man skriver og ud til tabuleringsstoppet.

Prøv funktionen, inden du løser opgaven på næste side 😊😊

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 56 af 110

Øvelse 3 - tabulering med fyldtegn
Fremstil følgende dokument - tabuleringernes placering fremgår af linealen.
Øvelse gør mester, så øv dig til den ”sidder i skabet”!

 Da vi skal arbejde videre med dokumentet i forbindelse med indsættelse af billeder, skal
det gemmes med navnet ”Garagesalg”.
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Sideopsætning

Word har en standard opsætning for de forskellige papirformater(A4 på højkant, A4 liggende, A3,
A2 osv.) Sideopsætningen angiver papirets marginer, dvs. hvor meget plads der er på papiret til
tekst. På papiret herunder er det vist ”skæremærker” - indskriver man tekst, vil denne altid
placeres indenfor disse ”skæremærker”.
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Margin(venstre og højre)

Papiret har nogle ”tekst grænser” som normalt ikke kan ses på papiret(heller ikke de viste
skæremærker), men på linealerne.
Papirets tekstgrænser er der, hvor linealen er grå. Grå lineal betyder, at der(normalt) ikke kan
skrives i området.

Det grå område er papirets margin.
Som standard er margin(hvor meget af papiret, der kan skrives på) indstillet således:

Ændringer i papirets marginer**, gælder det normalt kun for det åbne dokument(og alle siderne i
dokumentet). Dokumentet gemmes og åbnes med de indstillede værdier. Nye dokumenter åbnes
med standard margin indstillinger.
**Ændres venstre og højre margin til mindre værdier, skal man være opmærksom på, at mange
printere IKKE kan printe til kant på papiret - man vil få en advarselsinfo vedr. dette inden
dokumentet udskrives.
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Sidehoved og sidefod

Vi starter med lidt information om Sidehoved og sidefod, da man ofte ved uheld kommer til at
aktivere funktionen. Senere i hæftet ser vi så på praktisk anvendelse af funktionen.
Områderne er beregnet til overskrifter, sidetal, logoer m.m. som skal være gennemgående på alle
sider i dokumentet. Man får adgang til områderne fra menuen Indsæt, gruppen Sidehoved og
sidefod, eller ved at dobbeltklikke på papiret i selve området for Sidehoved og sidefod.

Det er nu muligt at skrive i sidehoved eller sidefod området. Når sidehoved og sidefod felterne er
aktive, vises værktøjslinjen med samme navn. Her er der forskellige indstillingsmuligheder, bl.a. at
teksterne ikke skal vises på første side af dokumentet(f.eks. på en forside).

For at lukke sidehoved eller sidefod området, dobbeltklikkes der i sidens normale tekst-område
eller Luk sidehoved og sidefod knappen.
 I afsnittet Sidehoved og sidefod - praktisk anvendelse ser vi nærmere på funktionen.
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Opgave: Tilpasning, justering og indrykning
I denne opgave skal teksten i rammen herunder skrives og tilpasses.
Du kommer bl.a. til at arbejde med ændring af margener, justering af tekst samt indrykning af
afsnit - det der med et fint ord hedder formatering.
Skriv nedenstående tekst(rammen er kun illustrativ).
Lad Word selv skifte linje og tryk kun <Enter>, når du vil begynde et nyt afsnit.
Du skal altså ikke lave linjeskift samme sted som i teksten nedenfor.
Når man arbejder med tekstbehandling, indskriver man først sin rå tekst uden at tænke på
linjeskift, orddeling, indrykning, fremhævet skrift osv.
Først bagefter formateres teksten, så den får det ønskede udseende.

En lille molbohistorie
Hullet
Molboerne skulle engang grave en brønd. Da de var færdige med udgravningen, havde de en
stor bunke jord tilovers, som de ikke vidste, hvad de skulle gøre ved, for den kunne jo ikke
ligge der og flyde.
En af dem fandt da på, at de skulle grave et hul et andet sted og komme jorden deri. Det
syntes de alle var sådan et godt forslag, men lidt efter spurgte en dog betænkeligt:
"Ja, men hvad skal vi gøre af den bunke jord, vi får tilovers, når hullet er gravet?"
Det tænkte de lidt over, men så sagde den klogeste af molboerne pludselig:
"Jo, det er da ligetil! Vi graver selvfølgelig bare hullet så stort, at det kan rumme begge bunker
på én gang."

Gem historien under navnet Molbo-historier
På næste side kan du se, hvordan teksten kan formateres, for at få et pænere og mere indbydende
udseende.
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Nu skal du prøve at ændre på side margenværdierne så tekstbredden bliver smallere.
•
•

Indstil venstre margen til
højre margen til

5 cm
4,75 cm

De 2 citater, er yderligere indrykket i forhold til margenerne.
•
•

Venstre indryk skal være:
Højre indryk skal være:

1 cm.
1 cm.

En linje skal højre justeres, en anden skal centreres og en del linjer skal have lige margener, i
både venstre og højre side. Endelig skal noget tekst tilføjes fed skrift, ændres skriftstørrelse,
understreges samt kursiv format.
Det færdige resultat - rammen er stadig kun illustrativ.
En lille molbohistorie

Hullet
Molboerne skulle engang grave en brønd. Da de var færdige
med udgravningen, havde de en stor bunke jord tilovers, som
de ikke vidste, hvad de skulle gøre ved, for den kunne jo ikke
ligge der og flyde.
En af dem fandt da på, at de skulle grave et hul et andet sted
og komme jorden deri. Det syntes de alle var sådan et godt
forslag, men lidt efter spurgte en dog betænkeligt:
"Ja, men hvad skal vi gøre af den bunke jord, vi
får tilovers, når hullet er gravet?"
Det tænkte de lidt over, men så sagde den klogeste af
molboerne pludselig:
"Jo, det er da ligetil! Vi graver selvfølgelig bare
hullet så stort, at det kan rumme begge bunker
på én gang."
•
•

Gem det færdige resultat med samme navn.
Luk dokumentet.
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Billeder

Ofte bruger man billeder sammen med tekst. Gode billeder understøtter din tekst og mange gange
fortæller et billede mere end selve teksten. Word giver masser af muligheder for at indsætte og
redigere billeder. Man skal dog være opmærksom på, at billeder taget fra f.eks. internettet(f.eks.
ved søgning på Google), som oftest er beskyttet af ophavsret 2.

Indsætte billeder

Billeder kan indsættes på flere måder, her i første omgang benytter vi gruppen Illustrationer på
fanen Indsæt.

1) For at arbejde med billeder, skal du have et tomt dokument åbent nu.
Vi benytter funktionen Onlinebilleder til at se på nogle af de mange muligheder, der er
med billeder. Metoderne kan du så overføre til de andre elementer i den røde firkant - de
virker stort set på samme måde.
Start med at klikke på Onlinebilleder på fanen Indsæt.

2 Billeder fra internettet er som regel beskyttet af ophavsret og ikke må benyttes til andet end personligt brug(og hvem skriver et dokument kun til
sig selv..). Generelt gælder det, hvis der ikke udtrykkeligt står at billederne må bruges, så er brug af billederne IKKE tilladt.
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Der vises et vindue med mange forskellige emner - her vælger vi Hund(billedet længere nede)

Når der klikkes på et billede - er det valgt. Kan ses på fluebenet øverst th på billedet. Samtidig vises
et felt med prikker nederst i billedet - klik på feltet for at få information om billedets størrelse
samt hvilke ”tags” der er anvendt til billedet.

Når du har valgt billedet, klikker du på Indsæt nederst i dialogboksen.
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Billedet bliver nu indsat på siden. Når der ingen tekst er på siden, sættes placeres billedet bare på
siden. Er der tekst, bliver teksten skubbet for at give plads til billedet.
2) Er der kommer flere billeder ind, et forkert billede eller ønsker du at fjerne det igen, skal du
klikke på det og så trykke på <Delete> tasten på tastaturet.
På skærmen ses flere symboler(kun når billedet lige er sat ind, eller billedet er markeret).

1) Der er cirkler rundt om billedet, i hjørnerne og midt på hver side. Her kan du ændre billedet
størrelse. Klik på en af cirklerne, hold venstre knap på musen trykket og træk mod(eller væk
fra) centrum af billedet for at ændre størrelsen.
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2) Symbolet betyder rotation.
Klik og hold venstre knap på musen, mens du flytter den for at rotere billedet.

3) Punkt 3 viser layoutindstillinger til billedet - hvis du ikke ser indstillingerne men billedet
herunder, så skal du klikke på det viste ikon.

Funktionen Layoutindstillinger(findes også på fanen Billedeværktøjer når billedet er aktivt dvs. der er klikket på det) bruges til at bestemme billedets placering i forhold til evt. tekst på
siden. Da der ingen tekst er på siden, vil vi heller ikke se nogen forskel når der skiftes
mellem funktionerne.
4) Da vi ikke skal bruge dokumentet mere, skal det lukkes inden du fortsætter.
På næste side skal vi se på faner, genvejsmenuer og værktøjer i forbindelse med billeder og andre
grafiske elementer.
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Billede-værktøjer på faner og hurtigmenuer

Inden vi for alvor skal arbejde med billeder, følger en kort forklaring til faner og menuer.
Værktøjer til billeder, illustrationer med mere, findes som faner og hurtigmenuer. Disse vises, når
et grafisk element(billede, ikon osv.) er aktivt - dvs. er valgt ved at markere/klikke på det.

På billedet herover er ”pære-figuren” markeret. Derfor vises fanen Billedeværktøjer samt
underfanen Formatér. Underfanen Formatér indeholder en hel række værktøjer, som alle
anvendes til grafiske elementer(billeder, ikoner, figurer osv.). Nogle værktøjer findes også som
hurtigmenuer, som den viste til højre for billedet(stiplede rektangel). Samme funktioner i
hurtigmenuen, findes også på fanen Formatér - så her er der frit valg.
Endvidere vil et højreklik på det grafiske element, give
adgang til de forskellige værktøjer. Heldigvis er
funktionerne de samme, uanset hvilken menu/genvej der
anvendes.
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Billede layoutindstillinger.

Funktionen bruges til at placere billeder i forhold til tekst på dokumentet.
For at se hvordan tekst og billeder arbejder sammen/ikke arbejder sammen, skal vi arbejde med
tekstdokumenter. Dokumenterne er i mappen med øvelser, som du har downloadet i starten af
materialet. I samme mappe som dokumentet, finder du en række billeder, som vi skal arbejde med
nu.
1) Start med at åbne dokumentet ”Arbejde med billeder og tekst i word.doc”.

På linje med tekst
2) Klik med musen i den tomme linje mellem de to afsnit - markøren skal stå og blinke i linjen.
Når vi gør det på den måde er vi sikre på, at billedet indsættes mellem de to afsnit.
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3) Vælg fanen Indsæt, gruppen Illustrationer, Billede
Naviger frem til mappen Øvelser, klik på billedet Havaton og vælg derefter Indsæt

4) Billedet er nu indsat ved markøren med billedegenskaberne ”På linje med tekst”. Da
billedet indsættes på en tom linje mellem to afsnit, bliver teksten under billedet skubbet og
der indsættes en ny side, hvis teksten ikke længere kan være på samme side.
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5) Vi vil prøve at indsætte et nyt billede - denne gang inde i teksten.
Placér markøren på det viste sted(øverste linje).

6) Vi indsætter igen et billede - denne gang billedet Pære.

Som man kan se, så skubbes teksten til højre for at gøre plads til billedet. Var der tekst over
billedet, ville hele linjen rykke nedad da billedet er højere end teksten.
Firkantet
Firkantet layout giver mulighed for at frigøre billedet fra linjen og gøre det mere eller mindre
flydende i forhold til teksten.
Vi vil fortsætte med ”pære” tegningen og se på firkantet layout funktionen.
7) Markér ”pæren”, klik på layout ikonet og vælg Firkantet
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8) Teksten har nu placéret sig rundt om billedet.

9) Klik på billedet og hold venstre musetast - prøv at trække billedet til en anden placering på
siden. Når du har prøvet det et par gange, har du fået en god fornemmelse af Firkantet
layout funktionen.
10) Træk billedet ud til venstre og placér det som vist herunder.
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Tæt
Layoutindstillingen firkantet og tæt er næsten ens - dog vil indstillingen Tæt få teksten, hvis det
ellers er muligt, til at følge figuren.
11) Markér billedet og skift billede layout til Tæt.

Se godt på billedets højre side - der ser du forskellen på Firkantet og Tæt.

Ved normale billeder er dette ikke muligt, da billedet fylder helt ud til kanten. Pæren er et såkaldt
PNG billede uden ”ramme” - derfor virker funktionen Tæt på billedet.
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Foran tekst
Indstillingen gør billedet ”flydende og foran” teksten. Billedet kan frit flyttes rundt på arket og har
ingen indflydelse på teksten. Er der flere billeder med ”Foran tekst” ligger de ”stablet” over
hinanden. Det sidst indsatte billede ligger øverst i stakken, hvis man prøver at lægge dem over
hinanden.
12) Placér markøren i slutningen af første afsnit og indsæt billedet ”Tomat”

13) Billedet er for stort! I stedet for at trække i hjørnerne på billedet, kan du indstille størrelsen
på fanen Formater. Sæt størrelsen til 5cm i bredden og afslut med <Enter>

Billedet har nu fået en passende størrelse
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14) Nu skal du vælge layoutet Foran tekst og kan billedet frit flyttes rundt over teksten.
Flyt tomaten ned som vist på billedet herunder.

Bagved tekst
Som du nok kan regne ud, placeres billedet bag teksten. Det er smart til f.eks. vandmærker eller
firmalogoer. Funktionen har dog én ulempe - når billedet ligger bag teksten og markeringen på
billedet er væk…. så kan det være vanskeligt at få billedet markeret igen, da det jo nu ligger bag
teksten. Det kan være nødvendigt at indsætte tomme linjer i teksten, for igen at kunne markere
billedet.
15) Markér tomaten og vælg Bag tekst.

Så længe billedet er markéret, kan du flytte det. Fjernes markéring kan du forsøge at
placere musen over billedet og se efter 4-pile. Har du de fire pile, klikker du med musen på
billedet for at markére det.
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Hvis det ikke er muligt at markére elementet, skal du indsætte tomme linjer over billedet,
før du kan markére billedet igen.

16) Flyt nu billedet(tomaten) op i højre hjørne som vist herunder.

17) Gem dokumentet med navnet Arbejde videre med grafiske elementer.
Vi skal bruge dokumentet til øvelserne på de næste sider, hvor vi skal se på grafiske værktøjer.
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Grafiske værktøjer

Word har en hel række grafiske værktøjer til bearbejdning af grafiske elementer(billeder,
tegninger, ikoner osv.). Fanen Billedværktøjer vises, når et grafisk element er aktivt.

I dette afsnit, ser vi på de mest anvendte funktioner, i de forskellige grupper. Du har mulighed for
at afprøve de forskellige funktioner, på dokumentet fra sidste afsnit(Arbejde videre med grafiske
elementer.doc).
Hvis du ikke har gemt dokumentet fra sidste afsnit, kan du åbne filen Arbejde videre med grafiske
elementer(backup).doc
Billedlayout
Giver mulighed for forskellige effekter, så som billedrammer, kanter og effekter.

Funktionerne vises som preview(du ser hvordan det kommer til at se ud, inden du vælger).
1) Start med at markere billedet, placer derefter musen over billedlayout elementet. Du ser
med det samme, hvordan billedet kommer til at se ud.

Prøv dig frem….
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2) Sætter en kant om billedet - du kan bestemme farve, tykkelse og stiplet.

3) Her kan du vælge mellem mange forskellige billedeffekter.

Ønsker du at fjerne en billedeffekt fra billedet, skal det gøres i gruppen Juster, Nulstil billede.
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Juster
Gruppen giver mulighed for ændring af farver, lys og kontrast samt at fjerne evt. baggrund på
billede elementer. Gruppen er kun synlig, når et grafisk element er markeret.

Som før vises funktionerne ved at ”parkere” musen over funktionen.

Da du nu kender fremgangsmåden, kan du jo prøve de forskellige funktioner i gruppen :)
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Arranger
Værktøjer til placering og justering af grafiske elementer. Vi arbejdet med ombryd tekst og
rotation funktionerne via genvejsmenuerne, så dem kender du allerede.

Justér funktionen er rigtig god til korrekt placering af billeder i forhold
til sidehøjde og sidebredde. Funktionen er kun aktiv, såfremt billedet
er ændret væk fra ”På linje med tekst” - ellers er funktionerne ”grå” i
menuen som på billedet her.

Prøv de forskellige justeringsmuligheder i gruppen.
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Størrelse
Størrelsen på grafiske elementer kan ændres ved at trække i elementets hjørner - det kender du
allerede.

I gruppen Størrelse er det muligt at finjustere størrelsen, samt bruge de ekstra funktioner der
findes under dialogboksstarteren(den lille pil nederst th. i gruppen).
Der er også mulighed for flere typer beskæring af billedet.

Markér ét af dine grafiske elementer og test Beskær funktionerne.
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Øvelse 4 - Garagesalg
I Øvelse 3 fremstillede du dokumentet ”Garagesalg” - det skal du åbne nu.

Billeder fra nettet
Med Google, BING og andre søgemaskiner kan der findes millioner af billeder online.
Som tidligere nævnt skal man være opmærksom på, at billeder taget fra f.eks. internettet(f.eks.
ved søgning på Google), som oftest er beskyttet af ophavsret 3.
Det skal ikke afholde os fra, til eget brug, at hente nogle billeder fra nettet.
1) Åben en browser - f.eks. Google Chrome
Skriv ”Gyngestol” i søgefeltet og tast <Enter>

3 Billeder fra internettet er som regel beskyttet af ophavsret og ikke må benyttes til andet end personligt brug(og hvem skriver et dokument kun til
sig selv..). Generelt gælder det, hvis der ikke udtrykkeligt står at billederne må bruges, så er brug af billederne IKKE tilladt.
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2) Når du har fundet et passende billede, placerer du musen over billedet og højreklikker med
musen.

3) Vælg Kopier billede(når billedet sættes ind igen, bliver den størrelse som du ser på
skærmen).
4) Skift til Word dokumentet.
5) Placér musen et sted i skriveområdet - højreklik og vælge ikonet for Indsæt billede.

6) Billedet indsættes og du kan arbejde videre med en fornuftig placering af billedet.
7) Så mangler du blot billeder af et pirat træben, en høvlebænk, Madam blå og en Ferguson
traktor.
8) Gem dokumentet når alle billeder er på plads 😊😊
God fornøjelse
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Punkttegn(bullets)

Bruges til fremhævning af punkter, angive en bestemt rækkefølge og fremhæve bestemte
sektioner i teksten.
Eksempel:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
4) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, herunder valg af formand og
viceformand.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet der sker efter indstilling
fra selskabets aktionærkreds.
7) Valg af to statsautoriserede revisorer.
8) Eventuelt.

Punktopstillingen findes på fanen Hjem, gruppen Afsnit(rød firkant herunder).

Punktopstillingen, når den er aktiveret, styres med <Enter> tasten. Hver gang man taster <Enter>
sættes et nyt punkttegn, bruger man blødt linjeskift <Shift> + <Enter> skiftes linje uden punkttegn.
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Øvelse 5 - punktopstilling
1) Start med at oprette et tomt dokument
2) Skriv følgende:
Opskrift på Sønderjyske fedtkager
Ingredienser:
3) Tast <Enter> to gange efter Ingredienser:
4) Nu skal punktopstillingen aktiveres:
På fanen Hjem klikkes der på Punktopstilling og ”sort prik” vælges.

5) Punktopstillingen er nu aktiv og linjen starter med en stort prik.
Skriv ”500g svinefedt” og tast enter for at fortsætte med punktopstillingen.
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6) Fortsæt til linjen efter ”hakkede mandler”

7) Punktopstillingen skal afsluttes i den tomme linje.
Klik på ikonet for Punktopstillingen(den er grå når den er aktiv) - på den måde slår du
funktionen fra igen.

Ændring af punktopstilling
Det er nemt at ophæve eller ændre en punktopstilling - det kræver blot at punktopstillingen er
markeret.
8) Markér punktopstillingen
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9) Klik på Punktopstilling og placér musen over symbolerne for at få forhåndsvisning af
punktopstillingen.

10) Klik på ”Fluebenet” for at skifte punktopstillingen.
11) Gem dokumentet med navnet Sønderjyske fedtkager
12) Luk dokumentet
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Punktopstilling med flere niveauer

Virker på samme måde som normal punktopstilling, men med mulighed for at tilføje underpunkter
ved hjælp af tabuleringstasten.

Punktopstilling med flere niveauer oprettes ved først at vælge ”punktform”

Og derefter vælge layout for underpunkterne

Øvelse 6 - punktopstilling med flere niveauer
1) Start med at oprette et tomt dokument
2) Skriv følgende og vælg den viste punktopstilling - vent med at trykke <Enter> efter
”London”:
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3) Vælg den viste punktopstilling i flere niveauer

4) Tast <Enter> efter ”London” - der vises nu det samme punkttegn på den tomme linje

5) Nu skal niveauerne aktiveres.
Det kan gøres på to måder:
a. Ved at trykke på tabuleringstasten

b. Bruge Indrykningsknapperne i gruppen Afsnit

**For hver gang der trykkes på enten tabuleringstasten eller Forøg indrykning
knappen, så skiftes der punkttegnsniveau.
**Er der brug for at rykke til venstre i punkttegnene, så bruges <Shift> <Tab> tasten
eller Formindsk indrykning.
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6) Nu kender du fremgangsmåden med niveau punktopstilling. Da øvelse gør mester, kan du
jo fortsætte med nedenstående opstilling og finde et passende billede til teksten 😊😊

7) Gem dokumentet med navnet Besøgsliste for storbyrejse
8) Luk dokumentet.
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Tabeller

Tabeller bruges ofte i Word til f.eks. præsentation af data, til opstilling af tekst og tal uden brug af
tabulatorer og til placering af tekst og grafik sammen.
En tabel i Word består af én eller flere celler opdelt i kolonner.
Placering af tekst, tal og grafik foregår i de enkelte celler og hver celle kan formateres individuelt.
Eksempel:

Funktionen tabeller findes på fanen Indsæt, gruppen Tabeller

Vi vil prøve at indsætte en tabel og se hvilke muligheder der er. Efterfølgende er der et par
opgaver du kan prøve kræfter med.
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Øvelse 7 - Tabel med skema
Der skal fremstilles arbejdsskema som omfatter alle ugens dage.
1) Opret et nyt dokument.
2) Vælg fanen Indsæt, Gruppen Tabeller - flyt musen ned over felterne, indtil du har 4 rækker
og 7 kolonner - klik med musen.

3) Tabellen er nu indsat på arket.

Når markøren er placeret i en af cellerne, eller tabellen er markeret, ses fanen
Tabelværktøjer. Denne fane med tilhørende grupper skjules, hvis der klikkes et andet sted
på arket.
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4) Skriv følgende i tabellen

5) Desværre er der ikke blevet plads til Søndag - men det klarer vi på denne måde:
Placer markøren i cellen med lørdag - vælg fanen Layout, og klik på Indsæt til højre

Der er nu indsat en kolonne til højre for Lørdag - i den kan du jo passende skrive Søndag.

6) Når der indsættes ekstra kolonner, sker det ofte at de er mindre/anden bredde end de
andre. Sker det er der flere muligheder for ændring af cellens bredden, eller tilpasse hele
tabellen til arket.
Ændring af en enkelt kolonner:
Placér musemarkøren som vist på billedet, hold venstre museknap nede og træk til højre
eller venstre for at ændre kolonnens bredde.
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Ændring af flere kolonner:
Marker de kolonner der skal ændres - klik f.eks. på mandag og hold venstre museknap nede
og træk hen til søndag. Derved bliver kolonnerne markeret. Bredden på de markerede
kolonner kan nu ændres i gruppen Cellestørrelse(se pilen herunder)

Tilpasning af hele tabellens kolonner til sidebredden:
Klik på firkanten øverst til venstre i tabellen(kun synlig når tabellen er markeret).
Vælg Tilpas automatisk, Tilpas automatisk til vindue.

Tabellen tilpasses, men det er ikke altid at kolonnerne har samme bredde.
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7) Nå, vi har alligevel ikke brug for lørdag og søndags kolonnerne - de skal slettes.
Placér musen som vist(lige over kolonnerne, hold venstre museknap nede og træk henover
søndags kolonnen for at markere dem.

Vælg Slet, Slet kolonner for at slette dem.

8) Tabellen skal udfyldes som vist herunder:
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9) Der skal indsættes en ekstra række nederst - det kan gøres på flere måder, her kommer to:
Klik i en af cellerne i nederste række. Vælg fanen Tabelværktøjer, Layout, Indsæt nedenfor

eller klik i den sidste celle i nederste række(markøren skal stå og blinke i cellen), tryk på
<Tab> tabuleringstasten for at indsætte en ny række.

10) Nå, vi får alligevel ikke brug for en ekstra række - så slet den tomme række.
11) Klokkeslættene i første kolonne skal centreres.
Start med at markére klokkeslættene, vælg Layout og Juster øverst til højre
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12) Markér øverste række. Vælg fanen Design, Skygge og den viste grønne farve.

13) Formater tabellen så den ligner denne:

14) Gem tabellen med navnet Ugeskema
15) Markér alle celler med Frokost. Cellerne skal flettes til én celle.
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16) Alle celler flettes til én celle. Cellen udvides i højden, hvor de forskellige tekster står under
hinanden. Slet så Frokost kun forekommer én gang og teksten står centreret i cellen.

17) Sidste rettelser - flet og tilpas formatering som vist herunder:

18) Gem tabellen med samme navn.

Kanter og rammer i tabeller

Vi vil fortsætte med samme tabel og se på nogle andre formateringsmuligheder(rammer og
kanter). Hvis din tabel ikke helt ser ud som den i opgaven, så kan du åbne filen Ugeskema - forsat
som er i mappen Øvelser.
1) Markér hele rækken med ”Frokost”. Det gøres nemmest ved at placere musen som vist og
så klikke med venstre knap.

Markéringen vises ved at hele rækken markeres grå.
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2) Vælg fanen Tabelværktøjer, Design, gruppen Kanter, Kanter og skygger

Hvis dialogboksen overlapper tabellen, så placer musen indenfor den røde firkant, hold
venstre museknap og flyt dialogboksen så tabellen bliver synlig.
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Dialogboksen giver rigtig mange muligheder for formatering af hele tabeller, eller markérede
celler(her er det den række vi har markeret).
Da der er et utal af muligheder, viser jeg kun nogle få - så kan du jo efterfølgende, selv prøve dig
frem 😊😊
3) Se på billedet herunder, start med boksen og følg så pilene - klik OK

Tabellen skifter nu udseende til
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4) Åben dialogboksen igen og lav nederste kant i markeringen således - klik derefter OK

5) Markér hele tabellen - klik på firkanten øverst til venstre i tabellen
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6) Åben dialogboksen Kanter og skygger.
Vi vil nu fjerne den lodrette kant i begge sider af tabellen - det er kun farven der fjernes.
Tabelkanterne er der stadig men ser ”usynlige ud”.
Billedet ved den grønne pil viser hvordan tabellen kommer til at se ud, når du har klikket
ved de røde pile.

Klik OK for at lukke dialogboksen

7) Tabellen ser ud til at være ”åben” i begge sider - men det er den naturligvis ikke. Ofte vil
man gerne kunne se de ”usynlige” tabel kanter - og da de ikke vises på en evt. udskrift eller
pdf fil, er det praktisk de er synlige.
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Nu har du arbejdet lidt med tabeller og er klar til nogle udfordrende opgaver 😊😊
Øvelse 8 - tabeller
Fremstil den viste tabel - gem den som Øvelse 8 - tabeller

Hirtshals

By

Overnatningsmuligheder og museer
Hotel/overnatning

Campingpladser

Museer

Hotel Hirtshals
Havnegade 2
9850 Hirtshals

Hirtshals Camping
Kystvejen 6
9850 Hirtshals

Nordsømuseet
Willemoesvej 21
9850 Hirtshals

Skaga Hotel
Willemoesvej 1
9850 Hirtshals

Tannisby Camping
Tversted Strand
9881 Bindslev

Sæby

Dronninglund

Hotel Strandlyst
Strandvejen 20
9850 Hirtshals
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Øvelse 9 - den svære tabel
Her skal du arbejde med ”usynlige” tabelkanter.
Giv ikke op, når du har løst opgaven kan du lave alt med tabeller!!
Gem tabellen som Øvelse 9 - den svære tabel

26

Svendborg

9
20

Spodsbjerg

61
67
44

Rudkøbing

31
53
59
32

Odense

79
84 131
79
5 131
4 75 81 76
35 45 88 46
57 103 30 104
63 109 31 110
36 86 47 87

Nyborg

Middelfart

Lohals

Lillebæltsbro(ny)

25
72
97
73
20
20
20
76
49

Knudshoved

56
51
67
71
67
47
38
43
49
26

Kerteminde

11
64
60
70
82
71
56
46
55
61
37

Faaborg
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Bøjden

Bogense

Assens

42
38 66
36 62
62 48
69 74
39 32
105 126
34 29
65 70
38 29
77 99
84 105
60 82
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Sidehoved og sidefod - praktisk anvendelse

Har du ikke læst indledningen til Sidehoved og sidefod, kan du passende gøre det nu.
Afsnittet hedder Sidehoved og sidefod og findes i afsnittet Sideopsætning.
Her er lige et kort resumé af funktionen:
Områderne er beregnet til overskrifter, sidetal, logoer m.m. som skal være gennemgående på alle
sider i dokumentet. Man får adgang til områderne fra menuen Indsæt, gruppen Sidehoved og
sidefod, eller ved at dobbeltklikke på papiret i selve området for Sidehoved og sidefod.

Det er nu muligt at skrive i sidehoved eller sidefod området. Når sidehoved og sidefod felterne er
aktive, vises værktøjslinjen af med samme navn. Her er der forskellige indstillingsmuligheder, bl.a.
at teksterne ikke skal vises på første side af dokumentet(f.eks. på en forside).

For at lukke sidehoved eller sidefod området, dobbeltklikkes der i sidens normale tekst-område
eller Luk sidehoved og sidefod knappen.
Funktionen forklares nemmest med et eksempel. Her vil vi bruge tekstfilen Vikingtekst(wiki), et
dokument bestående af 7 sider med tekst. Tekstens indhold og formatering er ligegyldig - det er
kun sidehoved og sidefodsfunktionerne vi ser på.
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Sidenummerering

Ved dokumenter med mere end 2 sider, er det god skik at lave sidenummerering samt skrive
antallet af sider ialt.
1) Åben filen Vikingtekst(wiki).docx der er i mappen øvelser.
2) Da de ting vi laver nu påvirker alle sider i dokumentet, skal vi ændre visningen af
dokumentet så der vises flere sider på skærmen.
Vælg fanen Vis, gruppen Zoom og vælg Flere sider - zoom ud så du kan se 2 sider.

3) Vælg fanen Vis, gruppen Sidehoved og sidefod, Sidetal, Nederst på siden, Fede tal 3
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4) Sidehoved og sidefod åbnes(sidefod vises) og der er indsat sidetal- og sideantal.

5) Samtidig vises fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

Her kan du(hvis du har en forside på dokumentet bruger man ikke sidenummerering på
denne) ”vinge” Speciel første side af, for at undgå sidenummeringen på denne.
Sidehoved/sidefod lukkes ved at klikke på Luk sidehoved og… ikonet, eller blot
dobbeltklikke i det normale tekst-område.
6) Hvis du har lukket sidehoved- sidefod, skal du åbne sidefoden igen.
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7) Sæt funktionen Vis alle til.
Placér markøren efter sidetallet og tast <Enter>, sæt formateringen til venstrejusteret.

8) Der skal indsættes dato/klokkeslæt(som opdateres automatisk når dokumentet gemmes) i
venstre sidefod på linjen under sidetal.
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9) Skift til sidehovedet.
10) I sidehoved skriver du ”VIKINGETOGTERNE - ÅRSAGER OG ART” og formaterer teksten som
Titel (fanen Hjem, gruppen Typografier).

11) Til slut sætter vi et billede ind i sidehovedet(så kommer det jo på alle sider).
12) Vælg fanen Indsæt, Billeder og find billedet Viking(free image) i mappen Øvelser.
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13) Skalér billedet og formatér som Tæt, vist herunder.

14) Luk Sidehoved og sidefod og se om Sidehoved- og sidefodselementerne går igen, på alle
sider……

15) Nu har du fået et indblik i Sidehoved- og sidefodsmulighederne - nu kan du selv prøve dig
frem 😊😊
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Genvejstaster
Ctrl + X
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)
Ctrl+V (eller Skift+Insert)
Ctrl+Z
Alt + tabulator
Alt+Enter
Alt+Mellemrumstast
Alt + Venstre pil
Alt+højre pil
Alt + Page Up
Alt + Page Down
Ctrl + A
Ctrl + D (eller Delete)
Ctrl + Y
Ctrl + Højre pil
Ctrl+Venstre pil
Ctrl+Pil ned
Ctrl+Pil op
Ctrl+Alt+Tabulator
Ctrl + Skift med en piletast
Esc
PrtScn

Klippe det markerede element.
Kopiere det markerede element.
Indsætte det markerede element.
Fortryde en handling.
Skifte mellem åbne apps.
Se det markerede elements egenskaber.
Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue.
Gå tilbage.
Gå fremad.
Flytte en skærm op.
Flytte en skærm ned.
Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.
Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv.
Annullere en fortrudt handling.
Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord.
Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord.
Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit.
Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit.
Bruge piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps.
Markere en tekstblok.
Stoppe eller forlad den aktuelle opgave.
Tage et skærmbillede af hele din skærm og kopiere det til
Udklipsholder.

-
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