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Rapportskrivnings
teknikker

Gennem dit skole- og uddannelsesforløb vil du
ofte arbejde med dokumentation og skriftlige
opgaver. En del af dokumentationen afleveres
i rapportform.
Hæftet giver en grundlæggende gennemgang
af de teknikker, der anvendes til opbygning af
en rapport med typografier, forside,
sidenummerering, indholdsfortegnelse,
fodnoter, billede indeks, stikordsregister,
links, bilag m.m.
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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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Sådan arbejdes der med materialet

Materialet er tilrettelagt, således alle normale rapportelementer afprøves. Som udgangspunkt
arbejdes der med en ikke-formateret tekstfil, som formateres og omdannes til en rapport.
Metoden kan du efterfølgende bruge på dine afleveringsopgaver. Har du brug for at skrive formler
i din rapport, så er der en vejledning til formelskrivning sidst i hæftet.
 Har du ikke arbejdet med Word før, anbefaler vi, at du gennemgår materialet ”Word
grundlæggende” først.

Download af opgavefiler til hæftet

Der skal bruges en række 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/yyfvj9dd
Tip: Du kan evt. lave en mappe på dit skrivebord og placere filerne i mappen - så er de jo samlet
samme sted. Opgaver, hvor du selv skal oprette og indskrive i Word, kan med fordel gemmes i
samme mappe.
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Øvelse i rapportopsætning

Med udgangspunkt i en tekstfil, diverse grafiske elementer og filer, skal vi prøve at generere et
rapportlignende dokument. Øvelsen er opbygget som en ”step by step” guide, med forklaring og
hvor de nødvendige Word-teknikker afprøves.
Den anvendte tekstfil har intet med en rapport at gøre.
Teksten(med tilhørende filer) er udelukkende valgt, for at afprøve de forskellige Wordteknikker, der anvendes ved rapportskrivning.
Teknikker der anvendes er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigationsruden
Anvendelse af typografier
Indsætte overskrifter og under-overskrifter
Indsætte og redigere indholdsfortegnelse
Flytte, ændre og slette afsnit
Indsætte forside
Temaer og farver
Sidehoved og sidefod
Sidetal
Billede og billedtekst
Tabel og tabeltekst
Citater
Hyperlinks
Fodnoter
Sammenkædede og/eller integrerede objekter
Opslagsord
Bilag
Formler
PDF-filer
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Øvelsen starter her:

I mappen ”Øvelser”, som du har downloadet tidligere(se evt. afsnittet Download af opgavefiler til
hæftet), finder du de filer som materialet henviser til.
1) Start med at åbne filen ”Internettets historie - råtekst.docx”.
For at lette arbejdet med opsætningen, skal vi have ændret nogle indstillinger i Word.
Den første indstilling drejer sig om de informationer, man finder nederst til venstre i Word
vinduet.
2) Placer musen som vist på billedet herunder og højreklik med musen.

Den røde firkant herunder viser, hvilke punkter du skal vælge i dialogboksen.

Vi får nu vist nyttige informationer i venstre side af bundlinjen og kan fortsætte med
navigationsruden.
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Navigation

Word har en smart ”navigations rude” som kun er synlig, man aktivt har tilkoblet den.
Navigation virker kun, når man anvender de overskriftstyper, der findes under typografier.
3) Navigationsvinduet aktiveres ved at klikke på fanen Vis, gruppen Vis, Navigationsrude
Navigationsruden ses nu i venstre side.

Navigationsruden kan ændres i bredde ved at placere
musen som vist herunder(dobbeltpil), holde venstre knap
nede og trække musen til siden.
Der er 3 visningsmuligheder i Navigation.
Overskrifter
Viser og linker til ord/tekst i dokumentet, hvor der er
anvendt ”Overskriftstyper”.
Sider
Viser alle sider i dokumentet som ”mini-sider”.
Resultat
Viser resultat af ”Søg i dokument” funktionen.
Som det næste skal vi se på, hvordan typografier kan lette arbejdet for os.
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Typografier

Lad Word gøre formateringsarbejdet for dig…..
Når du arbejder med rapporter og/eller større dokumenter, er det bedst at lade Word styre alt
formatering(skrifttyper, overskriftstyper, tabeller m.m.) med de indbyggede typografisæt.
 Alle typografisæt er designet for at skabe et dokument, som er nemt at læse.
Typografisæt er placeret på fanen Hjem, gruppen Typografier

Fordelen ved at bruge indbyggede typografier er:
•
•
•
•

Tidsbesparende - du kan koncentrere dig om indholdet!
Samme tekst- og tabel layout i hele dokumentet
Mulighed for automatisk indholdsfortegnelse
Skifte tema og tema-farver for hele dokumentet med ét museklik

Teksten som vi har åbnet(Internettets historie - råtekst.docx), kender vi ikke formateringen på.
Det kan give en del udfordringer, når vi nu skal bruge typografierne. Det er derfor en fordel at
”nulstille” hele tekstens formatering.
Vær opmærksom på, at alle formateringer, tabulatorer, punktopstillinger osv. bliver nulstillet. 1
4) Markér hele teksten, tryk <ctrl> + a
Vælg Normal under Typografier for at nulstille alle formateringer.

Arbejder du med lange tekster(rapporter m.m.), er det en fordel KUN at anvende typografier og undgå
brugerdefinerede formateringer.

1
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Indholdsfortegnelse ved hjælp af typografier

Word giver mulighed for automatisk generering af indholdsfortegnelse. Det kræver dog, at de
tekster der skal indgå i indholdsfortegnelsen, er lavet med overskriftstypografi.
Overskriftstypografier
Når typografier med ”Overskrift” anvendes, vil de indgå i en automatisk genereret
indholdsfortegnelse - og vil endvidere blive vist i navigationsruden.
NB: Linjen eller ordet der skal anvendes som overskriftstype, SKAL stå alene på én linje, og der
SKAL være hårdt linjeskift før og efter linjen.
Info om hårdt og blødt linjeskift er gennemgået i Word grundhæftet.
5) Start med at placere skrivemarkøren et vilkårligt sted i første linje ”Internettets historie” –
klik så på ”Overskrift 1” i Typografier.

Typografien ændres til Overskrift1 og samtidig placeres overskriften i navigationsruden.
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6) Næste linje ”Sådan startede det ” skal være ”Overskrift 2”

Da der er valgt overskriftstype2 vil den, i navigationsruden, blive placeret indrykket til højre
i forhold til overskriftstype1. Bruges der overskriftstype3 vil den igen rykke ”en tak” til højre.
7) Næste trin i opgaven er at opdele teksten i afsnit ved hjælp af overskriftstyper.
a.
b.
c.
d.

”Hvordan virker nettet” Overskrift 2
”World Wide Web” Overskrift 2
”Vigtige årstal” Overskrift 1
Alle årstal, der står på egen linje f.eks. ”1957 ” Overskrift 2

Du vil opleve, at der sker en del fejlformateringer… så fx et helt afsnit, eller teksten under
overskriften, bliver til en overskriftstype. Ligeledes forekommer det ofte, der pludselig er
”tomme” felter i navigationsruden.

I næste afsnit skal vi se på, hvorfor fejlen opstår og hvordan vi kan rette det.
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Typiske fejl og fejlsøgning
Man vil opleve tingene opfører sig anderledes end forventet, når man bruger overskriftstyper ….
Langt de fleste fejl skyldes ”blødt linjeskift” - se evt. hæftet Grundlæggende Word.
Bemærk at overskriften gælder for ét afsnit. Det skal forstås sådan, at overskriften fortsætter, indtil
der kommer et ”hårdt” linjeskift(der er tastet <Enter>).
Fx:
Vi vil gerne have ”World Wide Web” som overskriftstype og punkt i indholdsfortegnelsen.
Hvis skrivemarkøren placeres som vist, vil hele afsnittet(den røde firkant) blive ændret til
overskriftstype.

Løsningen er her, at placere skrivemarkøren bag sætningen ”World Wide Web” og taste <Enter>.
Nu kan teksten ændres til overskriftstype og indgå i navigationsruden/indholdsfortegnelsen.
Forekommer der ”tomme” overskriftstyper i navigationsruden, er årsagen at en tom linje er
formateret til overskriftstype.
Fortsættes på næste side…..
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Start med at klikke på det tomme felt i navigationsruden. Markøren flyttes til siden/stedet på
siden, hvor overskriftstypen er anvendt. I menuen Typografier kan du se hvilken formatering der
er anvendt. Klik på Normal for at ændre overskriftstypen - bemærk at det tomme felt i
navigationsrunden også forsvinder.

Du vil nok lægge mærke til, at afstanden mellem afsnittene ændrer sig når der bruges overskriftstypografier. Det er også muligt, overskrifter eller årstal står ”alene”, nederst på en side og teksten
på næste side. For at rette siderne til, kan du enten fjerne evt. mellemrum eller indsætte sideskift
der, hvor det giver mening.
Læs mere om sideskift på næste side….

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 13 af 59

Sideskift

Sideskift deler siden der, hvor sideskiftet indsættes.
8) Placér indtastningsmarkøren foran linjen, der skal flyttes til næste side.
9) Vælg fanen ”Indsæt”
10) Klik på ”Sideskift”

Teksten ”Vigtige årstal” er nu flyttet til næste side.
11) Se alle sider igennem og foretag nødvendige sideskift, indtil overskrift, afsnit og sider
passer 2 så nogenlunde.

Vis alle(vis skjulte formateringssymboler)

Inden vi fortsætter, lidt repetition af funktionen Vis alle fra Grundlæggende Word hæftet.

Ved ændringer i tekst, formatering og layout ændres sideopsætningen - man kan med fordel vente til sidst, med den
endelige sideopdeling.

2
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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.
12) På sidste side i vores åbne dokument(Internettets historie - råtekst), finder du en tekst fra
hæftet Grundlæggende Word, som vi lige skal se lidt på.
13) Flyt til sidste side.
14) Aktiver Vis/Skjul funktionen

Tabuleringen er nu synlig - bemærk der er to pile efter Nordsølaks… det viser, der er trykket
to gange på tabuleringstasten.
Denne sidste side var lidt repetition fra grundhæftet og skal egentlig ikke bruges til noget…. Vi vil
slette hele dette afsnit ved hjælp af overskriftstyper og navigationsruden…
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15) Linjen herunder ændres til Overskrift1 - overskriften vises nu i navigationsruden

16) Højreklik på overskriften i navigationsruden og vælg Slet.

Metoden sletter et helt afsnit(og underafsnit) - altså frem til det næste afsnit!
Da siden her er bagerst, slettes alt indhold efter overskriftstypen.
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Tilbage til opgaven…..
Indsætter du et ”forkert” sideskift, skal det fjernes igen.
17) For at se, hvor sideskiftene er indsat, vælg fanen ”Hjem”, ”Vis alle”

Nu vises alle blanktegn og det er nemt at finde hvor ”Sideskift” er placeret.
Markér det sideskift der skal fjernes og tast <Del>.

Generer blanktegnene... klikker du blot på ”Vis alle”
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Indholdsfortegnelse

Nu er turen kommet til Indholdsfortegnelsen.
Lad os starte med at indsætte en ny ”Side 1”, som skal indeholde indholdsfortegnelsen.
18) Placér indtastningsmarkøren på side 1, før ”Internettets historie” og indsæt en tom
side(eller et sideskift). Du har nu en tom side 1.
19) Siden starter muligvis med en tom line med overskriftsformatering - den skal du ændre til
Normal formatering.
20) Placér markøren øverst på den tomme side.
21) Vælg fanen Referencer, Indholdsfortegnelse og Automatisk tabel 2

Word har nu genereret en indholdsfortegnelse ud fra de anvendte overskriftstypografier.
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Linjeafstand indholdsfortegnelsen
Linjeafstanden i indholdsfortegnelsen genereres automatisk sammen med indholdsfortegnelsen.
Det kan være nødvendigt at ændre linjeafstanden, så indholdsfortegnelsen ikke ”smider” f.eks. de
sidste 2 overskrifter på en tom side.
Sådan ændres linjeafstanden
22) Start med at klikke et sted i indholdsfortegnelsen.
Indholdsfortegnelsen er nu markéret .....

23) Vælg nu fanen Hjem, Afstand mellem linjer og afsnit og Indstillinger for linjeafstand.
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24) Prøv at ændre Afstand efter fra 5pkt. til 0pkt.

25) Den ekstra side som kom da indholdsfortegnelsen blev indsat, er muligvis forsvundet nu...
Hvis ikke, skal du se efter et sideskift på den tomme side, og slette det.
26) Ved gennemlæsning af indholdsfortegnelsen opdager vi en fejl: 1991 er forkert og skal
slettes - se på næste side hvordan det gøres…
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27) Find 1991 i teksten (mellem 1957 og 1969) – opmærk teksten(afsnittet) og slet den.

NB: Bruger du navigationsruden til at slette med, skal du sikre dig, at årstallet 1969 er
synligt i navigationsruden….. hvorfor egentlig det?
Redigere indholdsfortegnelse
Da man ofte ændrer i rapportens indhold og layout, er det nødvendigt at opdatere
indholdsfortegnelsen - og ofte er det også det sidste man gør, inden rapporten afleveres.
28) Gå til siden med indholdsfortegnelsen og klik på indholdsfortegnelsen.

29) Klik på ”Opdater tabel” og/eller vælg ”Opdater alt” afslut med ”Ok”

Indholdsfortegnelsen er nu opdateret.
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Navigation
Navigationsruden bruges til hurtigt at skifte mellem afsnittene på dokumentet.
30) Klik på World Wide Web i navigationsruden - afsnittet placeres øverst på siden.

Flytte afsnit
Det kan forekomme, at der skal indsættes nye eller ombyttes eksisterende afsnit i rapporten.
Det kan gøres nemt og elegant ved hjælp af overskriftstyperne. Der er dog nogle fælder i
forbindelse med billeder og grafiske elementer i teksten - det ser vi på sidst i afsnittet.
Lad os prøve at bytte nogle afsnit i teksten…..
31) Klik nu på 1957, hold venstre museknap nede og træk tallet ned efter ”1969”.

De 2 afsnit er nu ombyttet i indholdsfortegnelsen og rapporten.
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32) Det er ikke sikkert at indholdsfortegnelsen er opdateret, selvom afsnittene er byttet i
navigationsruden. Derfor skal du huske at opdatere indholdsfortegnelsen hver gang.
33) Flyt 1957 tilbage igen - opdater indholdsfortegnelsen.
Når man flytter/bytter afsnit og underafsnit gælder:
•

Flytter man en overskriftstype1, flytter alle underoverskriftstyper med!

•

Underoverskriftstyper kan kun flyttes inden for samme overskriftstype!

•

Grafiske elementer flytter KUN med, såfremt de er indsat ”på linje med tekst”!!

Flytte sider
Det er ikke muligt at flytte/bytte sider, ved at ”træk og slippe” siderne i navigationsruden(det kan
man i PowerPoint).
Man skal benytte sig af indsæt Sideskift eller Tom side (fanen Indsæt) der, hvor den nye side skal
placeres. Herefter kopiere eller klippe hele siden til det nye sted.

Husker du at gemme?

Vi har vist alle prøvet at miste filer, mails og dokumenter. Sidder du med afleveringsopgaver eller
rapporter, er det vigtigt du gemmer dokumenterne flere gange dagligt og helst på forskellige
medier(harddisk, USB disk, cloud osv.). Du får forhåbentlig aldrig brug for en backup - skulle du
være uheldig, vil du takke dig selv for en backup!
Husk at gemme dit dokument - og gerne i flere versioner(skriv fx versionsnummer eller dato på).
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Forside

Forsidens formål er at præsentere dit arbejde/din rapport.
En pæn og struktureret udarbejdet forside sælger dit arbejde bedre, end en ustruktureret forside.
Du kan vælge selv at designe forsiden, eller lade Word gøre layoutarbejdet for dig. Fordelen ved at
vælge en Word-designet forside er, den følger hele dokuments layout + du kan modificere siden
efter behov.
34) Placér markøren før første bogstav, på første side.

35) Vælg fanen Indsæt, Forside og Gitter

Forsiden er nu den første side i dokumentet.
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36) Klik på DOKUMENTTITEL på forsiden.

37) Teksten bliver markeret og der kan nu indtastes en titel: Internettets historie – feltet
fordeler selv teksten.
38) Dokumentets undertitel skal være ”Sådan startede det”
39) Find selv på en passende tekst til feltet Resume under DOKUMENTTITEL

40) Er forsiden lidt kedelig? .... så kan den nemt ændres.
Det gøres ved at klikke på yderkanten af forsiden(ikke i felterne) og derefter vælge en
anden forside.
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41) Vælger du en side med Årstal, så prøv at klikke på [År]

NB: Nogle forsider er feltet ”År” formateret, så det kun viser årstal.
Er der felter du ikke vil benytte, klikker du først på feltet, derefter på feltnavnet og tryk på
<Delete> tasten

Alle parametre på forsiden, som årstal, kan naturligvis ændres efter behov, det kræver dog
at fanen ”Udvikler” er aktiveret.
42) Har du husket at gemme?
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Ændre rapportens layout

Når du har brugt faste typografier til opsætningen, er det en smal sag at ændre hele rapportens
layout(skrifttyper, farver m.m.) - det skal vi prøve nu……
Bemærk: Det layout som rapporten har nu, ændres betydeligt. Indsatte billeder, figurer, tabeller
osv. vil flytte sig, sideskift skal slettes og sættes på ny.
** Så inden vi prøver dette, skal rapporten gemmes 2 gange:
• med det navn som den har nu: Internettets historie
• og derefter som Internettets historie - kopi.
Som du nok har regnet ud, skal vi arbejde med Internettets historie - kopi!!
Skulle der mod forventning opstå problemer med at få rapporten tilbage til det oprindelige layout –
ja, så det jo blot en kopi du arbejder på 

Temaer

Temaer er afstemte layouts, hvor skrifttyper, layout og farver passer sammen. Det gør det nemt at
skifte layout på dokumenter hvor der er anvendt faste typografier.
## da vi nu arbejder på Internettets historie - kopi kan vi jo teste nogle layoutmæssige ting….
Klik på fanen Design, Temaer og lad musen ”hvile”(ikke klikke) over Facet.

Resultatet ses med det samme - farve og typografier(her indholdsfortegnelsen) skiftes i hele
dokumentet. Så længe du ikke har klikket på et tema, er det ikke valgt men vises blot.
På den måde kan du flytte musen over de forskellige temaer og så vælge når den rigtige er fundet.
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Skifte typografier

En anden mulighed er Skift typografier. Her findes en række typografisæt, som er tilrettet til
forskellige formål. Vælges en af disse, ændres alle anvendte typografier sandsynligvis.
Check om det er ”Internettets historie - kopi” rapporten du har fremme nu.
•

Vælg fanen ”Design”, gruppen ”Dokumentformatering” og ”Typografisæt”
Her kan der vælges mellem smarte og funktionelle typografier til rapporten.

•

Prøv at vælge Skygge(Word 2019) eller Moderne(Word 2016)

Som det fremgår af skærmen, ændres layoutet radikalt(sideskift), men vent med at fjerne
og sætte nye sideskift.
•

Klik på ”Farver”

Her kan du vælge mellem mange farvetemaer. Du kan også oprette dit eget personlige
farvetema.
•

Med ”Skrifttyper” kan alle typografier ændres hurtigt.

•

Endelig kan ”Afstand mellem afsnit” sættes her

•

Når du har gjort dine valg, skal teksten tilpasses med de rigtige sideskift og gemmes.
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Du kan nu vælge at arbejde videre, med den oprindelige rapport (Internettets historie),
eller den nye, du lige har lavet. De viste skærmklip kan derfor afvige, fra det du har valgt.

Sidetal

Du har nok bemærket, at indholdsfortegnelsen henviser til sidenumre og at disse mangler på alle
sider.
På fanen Indsæt, Sidetal kan der vælges mellem mange forskellige sidetals typer og placering.
43) Her vælger vi Fede tal 3 som skal stå til højre i sidefoden.

44) Når du har valgt sidetal, får du automatisk fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer frem.
Der skal ikke være sidetal på rapportens forside, derfor vælges Speciel første side.

Afslut med at lukke sidehoved og sidefod.
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Fodnoter

Fodnoten har fået sit navn, fordi den står i bunden af siden. Fodnoten hører sammen med
litteraturliste, henvisninger og evt. bemærkninger.
 Fodnoter er nødvendige når der bruges citater, materiale og idéer fra andre. Gør man ikke
det i sin opgave, kan man blive anklaget for plagiat(snyd), hvilket kan få konsekvenser for
ens karakter og/eller eksamensresultat.
Har du f.eks. brugt en hjemmeside som kilde for noget du har skrevet i dokumentet, skal du
tilknytte en fodnote til det(Word nummererer fodnoterne automatisk).
I fodnoten skrives så referencer, links med mere.
Eksempel:
”Ødelægger jeg ikke mine fjender, når jeg gør dem til mine venner?” 1
I fodnoten, nederst på siden, vil der så stå:
1

Citat af: Abraham Lincoln fra bla bla.

Det er nu din tur til at fremstille nogle fodnoter.
Der er et enkelt sted i teksten, som er skrevet med rød skriftfarve. Det er den tekst, der skal bruges
til fodnoten.
45) Navigér frem til 1998 og placér indtastningsmarkøren bag Google
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46) Klik på fanen Reference, Indsæt fodnote

47) Der sker nu to ting:
Word indsætter et fodnotetegn efter Google

Word placerer indtastningsmarkøren nederst på siden, hvor fodnoten skal skrives

48) Gå op på siden og markér Fodnoteteksten, højre klik og Klip

49) Flyt indtastningsmarkøren til fodnoten nederst på siden – lige efter tallet 1
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50) Højre klik og indsæt med ”Flet formatering”.

Teksten er nu flyttet til fodnoten.
51) Slet resten af den røde tekst i dokumentet

En smart ting ved fodnoter er, at når man læser rapporten elektronisk, kommer fodnoteteksten
frem når markøren holdes over fodnotetallet i teksten.

52) Nu er det din tur til at lave fodnoter til følgende afsnit/ord. Søg efter ordene på nettet og
brug henvisninger til/fra Wikipedia hvor det er muligt (henvisninger og uddrag fra
Wikipedia er tilladt når kilden er angivet).
•
•
•
•

1983 - fodnote om ARPANET og MILNET
1988 - fodnote om Robert Tappan Morris
1991 - fodnote om CERN
2010 - fodnote med henvisning til Danmarks Statistik

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 32 af 59

Hyperlinks

Det er muligt at integrere hyperlinks i rapportteksten og/eller fodnoter. Hyperlinks er henvisninger
til internet- og mailadresser. Når musen holdes(parkeres) over et hyperlink, får man muligheden
for følge dette link. Dvs. <Ctrl> tasten holdes nede og der klikkes på hyperlinket.
Er det en internetadresse som vist herunder, åbnes internetbrowseren på hyperlinkets adresse.

Er hyperlinket en mailadresse, åbnes det foretrukne mailprogram, der er installeret på
computeren. Det kan f.eks. være Microsoft Outlook, Windows Live Mail eller andre
mailprogrammer – webbaserede mailprogrammer som GMail eller Hotmail, åbnes ikke.
Hyperlinks opstår automatisk i teksten, når der skrives en web- eller mailadresse:
https://www.wikipedia.org/

https://eucl.dk/

johndoe@unknown.com

Word genkender kombinationen af www, landekode samt @ og kvitterer med et hyperlink, samt
en streg under dette for at vise det er et link.

Brugerdefinerede hyperlinks

Det er også muligt at knytte hyperlinks til almindelig tekst, figurer, billeder mm.
53) Find afsnittet om World Wide Web
54) Markér Tim Berners-Lee i teksten og højre klik.
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55) Vælg funktionen Link og skriv i Adresse feltet:
https://da.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

56) Afslut med Ok. Der er nu lavet et hyperlink knyttet til navnet i teksten(ses ved, at der er
kommet streg under navnet i teksten).
 Opstår der uønskede hyperlinks i teksten, højre klik på linket og Fjern link.
 Redigering af link – højre klik og Rediger link.
 Skal der oprettes link til mailadresser, vælges funktionen Mailadresse
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Åbne filer med hyperlinks

Det er muligt at åbne andre dokumenter med hyperlinks, f.eks. Word, PowerPoint og Excel filer.
Det er praktisk, hvis du fremlægger din opgave med en projektor.
Som eksempel vil vi lave et hyperlink som åbner et Word dokument, når der klikkes på ordet
RealVideo i vores tekst.
57) Under årstallet 1997 finder du ordet RealVideo, som vi vil lave til et hyperlink. Men da
stavekontrollen ikke kender ordet, markeres dette af stavekontrollen. Så inden hyperlinket
kan laves, skal stavekontrollen ignorere ordet.
Højre klik på ordet og Ignorer alle.

58) Markér RealVideo, højre klik og vælg Link
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59) Find og vælg RealVideo.docx dokumentet (det ligger i mappen Øvelser)

60) Der skal også være et Skærmtip til brugerne, klik og skriv Information om RealVideo

Afslut med ”Ok” og ”Ok”
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61) Hvis alting virker vil der komme følgende information, når musen holdes over hyperlinket.

Når der <Ctrl> + klikkes, åbnes det linkede dokument.
62) Prøv nu selv at lave et hyperlink her:

som åbner filen ”Internet users.xlsx” og med skærmtippet ”Internet users estimated”.

Integrerede objekter

Sammenkædede eller integrerede objekter bruges ofte i forbindelse med rapportskrivning. Det
kunne f.eks. være et Excel regneark eller graf som skal vises i rapporten. Der er flere måder at gøre
dette på - her ser vi to måder.

Indsæt objekt

63) Placér indtastningsmarkøren hvor objektet(her en Excel fil) skal placeres.

64) Fanen Indsæt, gruppen Objekt og Objekt
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65) I det nye vindue Objekt vælges Opret fra fil. Klik på Gennemse og find filen Internet
users.xlsx i mappen Øvelser.

66) Klik derefter på ”Indsæt” og til sidst ”Ok”.
Regnearket er nu indsat i rapporten.
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67) Fylder det for meget, så klik og træk i hjørnet for at skalére regnearket. Desværre er det
ikke altid det vi ønsker, der bliver sat ind i rapporten - her ses en del tomme felter

Aktivt objekt uden kæde

Hvis der dobbeltklikkes på det indsatte regneark, gøres dette aktivt.
Dvs. der kan rettes i det og skalére direkte fra Word – smart ikke?
68) Klik i regnearket, tag fat i nederste højre hjørne og træk det ind til kanten af det farvede
felt.

Nb: Når du slipper musen, forekommer det ofte at objektet ”hopper” til den foregående
side.
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69) Klik udenfor objektet(tabellen/regnearket) for at lukke det.
Tabellen vises nu uden tomme kolonner og rækker.

Den oprindelige fil ”Internet users.xlsx” forbliver her uændret. Havde du, da du indsatte filen i
rapporten, valgt ”Kæde til fil” så var rettelserne også automatisk gældende for ”Internet
users.xlsx” filen!
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Grafiske elementer

Billeder, figurer, tabeller m.m. bruges meget i rapporter. Da du allerede har arbejdet med at
indsætte disse elementer i Word grundlæggende, vil vi ikke bruge tid på det her.
Dog skal du huske på, det er mest praktisk at indsætte disse som På linje med tekst - så følger de
nemlig overskriftstyperne!!!

Indsæt billedtekst

Du skal bruge funktionen Indsæt billedtekst for at holde styr på, og nummerere de billeder der
indsættes i dokumentet. Der kan oprettes lister over alle mulige former for elementer, som
indsættes i dokumentet. Det gælder tabeller, figurer, billeder, tekstbokse og hvad man ellers kan
finde på at indsætte.
Der kan indsættes billedtekster og oprettes en liste over samtlige figurer i dokumentet. Det gør
man ved hjælp af funktionen Indsæt billedtekst på fanen Referencer.
Når du anvender funktionen Indsæt billedtekst, får du mulighed for at knytte et fortløbende
figurnummer til hver figur. Det gør det nemt at referere til figuren i teksten.
Til hver etikettype opretter Word en liste over de elementer du markérer, med den pågældende
etiket. Det betyder, at der kan håndteres både figurer, tabeller, ligninger og alle mulige former for
emner ved hjælp af Indsæt billedtekst. Efterfølgende kan der genereres en liste over hver enkelt
etikettype, når dokumentet færdiggøres.

Sådan bruges Indsæt billedtekst
70) Find årstallet 2010 i teksten
71) Højreklik på det indsatte regneark Internet users og vælg Indsæt billedtekst
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72) I dialogboksen skriver du som herunder og klikke OK

Som standard står der allerede ”Figur” og et figurnummer i Billedtekst-feltet. Der kan
vælges et andet etiket navn i Navn-feltet, udelade ”Navn” ved at markere ”Udelad navn fra
billedtekst” feltet, eller tilføje en ny Navnetype ved at klikke på ”Nyt navn” knappen og
angive navnet på den etiket, du ønsker at anvende.
Det er også muligt at vælge hvilken form for nummerering der ønskes anvendt, ved at klikke
på ”Nummerering knappen”. Der er mulighed for at vælge mellem tal, store og små
bogstaver samt romertal.
73) Sidst i dokumentet finder du et ”lagkage” diagram - indsæt figurtekst som vist herunder.

74) Der skal indsættes en tom side bagerst - der skal vi indsætte en overskrift samt en figur
liste.
75) Placér markøren på sidste side
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76) Skriv Figurliste og formater teksten som Overskrift1.
77) Placeér markøren under overskriften Figur liste

78) Vælg Indsæt liste over figurer og vælg som herunder - klik Ok
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79) Går alt som planlagt, er der nu tilføjet en figur-liste på siden.

Bilag

Bilag er en samling af materiale som stilles til rådighed for læseren. Bilag kan være billedmateriale,
spørgeundersøgelser, skemaer med måleresultater og stikprøver, tabeller og f.eks. uddrag fra
websites.
Bilagene har forbindelse til opgaven, men hører ikke hjemme inde i selve opgaven.
Er der krav om et antal af tegn i opgaven, så tæller bilag normalt ikke med i optællingen af tegn.
•
•
•
•
•
•

Medtag kun materiale som bilag, hvis du henviser til det i opgaven.
Bilag(et eller flere) placeres normalt sidst i opgaven/rapporten.
Bilag forsynes med en overskrift, et nummer eller bogstav og evt. med en forklarende
tekst.
Når der henvises til et bilag, opgives dets nr./bogstav og sidetal, fx: (Se bilag 4, s.23).
Henvisning til bilag(hvis det er få stk.) skal indgå i opgavens indholdsfortegnelse.
Indgår der mange bilag, laves der et bilagsafsnit og der henvises til bilagsafsnittet 3 i
opgavens indholdsfortegnelse.

Bilag i form af Word dokumenter, Excel ark og PDF filer bruges ofte og kan nemt tilføjes til
rapporten.
Lad os starte med en PDF fil.

Hvis der er flere bilag, samles de i et bilagsafsnit med sidetal. Bilagsafsnittet forsynes med en
indholdsfortegnelse over bilagene - kræver at dokumentet opdeles i sektioner, eller
bilagsindholdsfortegnelsen fremstilles manuelt..
3
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80) Indsæt en tom side efter figurlisten.

81) Skriv Bilag 1 - WWW users top-20 med overskriftstype1, øverst på den nye side.
82) Vi skal indsætte et PDF bilag på siden.
Vælg fanen Indsæt, Objekt, Objekt
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83) I det nye vindue vælges som vist herunder - der afsluttes med OK

84) Bilaget indsættes i fuld størrelse. Da bilaget ikke kan være på samme side, indsættes der en
eller flere ekstra sider. Løsningen er at ændre i bilagets størrelse.
85) Klik på bilaget, du vil se en stiplet kant om bilaget. Placér musen i hjørnet som vist, klik og
træk mod midten af bilaget og slip venstre museknap.
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86) Når bilagets størrelse kan være på én side, vil det automatisk placere sig hvor markøren var
placeret, da vi indsatte bilaget.

Tilretning
87) Gennemgå og tilret hele rapporten for forkerte/manglende sideskift, fodnoter, hyperlinks
og layoutmæssige fejl.
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Udvidet materiale

Har du brug for formler, opslagsord eller generere PDF filer, så finder du mere info i dette afsnit.

Formler i Word

Man vil ofte have brug for formel- og tal opstillinger i sit skriftlige materiale. Formler er jo mange
ting - nogle kan skrives som normale tekst f.eks. y=a·x+b og andre er nærmest umulige at skrive
pga. divisionsstreger, kvadratrodstegn osv. Derfor har Word flere indbyggede formelfunktioner,
som hjælper med at få formler og talopstillinger til at se ordentligt ud - de beregnes dog ikke.
Funktionen findes på fanen Indsæt, gruppen Symboler, Ligning

Ønsker man formler/regnestykker/grafer med beregninger integreret i Word, kan man installere
WordMat(gratis software) eller GeoGebra. Begge programmer er tilladt at benytte ved f.eks.
matematikeksamener og prøver i gymnasiet, HF m.m.
Eksempel på formler:

∆𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑐𝑐 ∗ ∆𝑇𝑇

∆𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ø𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝑃𝑃 ∗ ∆𝑡𝑡

𝑐𝑐 2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2

𝑐𝑐 = �𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2

𝜂𝜂 =

𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ø𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 · 𝑥𝑥 + 𝑏𝑏

På næste side, skal vi se på et eksempel….
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Eksempel: ∆𝑬𝑬𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 = 𝒎𝒎 ∗ 𝒄𝒄 ∗ ∆𝑻𝑻

I formlen indgår der Delta symbol og sænket skrift -

•

Vælg fanen Indsæt, gruppen Symboler, Ligning, Indsæt ny ligning

•

Der indsættes en ”Skriv ligningen her” boks i dokumentet.
Klik på boksen for at gøre den aktiv. Når den er aktiv, vises fanen ligningsfunktioner,
gruppen Design - det er her, vi finder alle symboler og formel-redskaber.
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•

Vi skal nu vælge en skabelon, med sænket skrift, til formlen.

Word kvitterer ved at indsætte boksen herunder

•

De stiplede firkanter er beregnet til at skrive i…..
Klik på den store firkant og vælg det rigtige symbol
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•

Når symbolet er indsat skriver du E(stort E) efter det.

•

Klik på den lille firkant(sænket skrift) og tilføj teksten nytte

•

Nu skal du forlade boksen for sænket skrift - derfor skal du klikke over denne boks - se pil.

•

Resten af formlen, på nær symbolet, skrives med tastaturet.

Når du har prøvet denne fremgangsmåde, er det en smal sag at lave de andre formler fra forrige
side - PRØV!
Naturligvis kan der indtastes tal i stedet for tekst i formlerne……..

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 51 af 59

Opslagsord

Mange bøger/større dokumenter benytter sig af en ordliste/opslagsord/register.
Eksempel på ordliste/indeks/register

Det kan være en lang og svær proces at finde ud af, hvad der skal med i indekset. Men Word kan
hjælpe med at gøre processen med selve oprettelsen af indekset lidt mindre smertefuld.
Processen består af to dele: markering af opslagsordene og opbygning af indekset (i vilkårlig
rækkefølge).
•

Vi skal have opbygget et register til vores rapport og starter med at markere ordet
”netværk”

•

Klik så på ”Markér opslagsord” på fanen ”Reference”
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•

Dialogboksen Markér opslagsord” åbnes og ”Overordnet” er automatisk udfyldt.

Vælg ”Aktuel side” - ”Markér alle” og ”Luk”
Word har nu(forhåbentlig) markeret alle ”netværk” ord i dokumentet - det kræver dog, de
er skrevet ens og med samme store/små bogstaver.
I dokumentet, der nu er skiftet til ”Vis alle” ses de markerede ord således
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•

Gå til siden med Figur listen og placér indtastningsmarkøren en eller to linjer efter denne.
Skriv Opslagsord med typografien Overskrift1

•

Vælg ”Indsæt indeks” og udfyld som herunder
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Resultatet skulle gerne se sådan ud, med henvisning til 5 sider, hvor ordet ”netværk” forekommer.
Det er ikke sikkert sidetallene passer med det viste - det afhænger helt, af dit valg af tema og
layout.

Har du fortrudt ordet, kan du bruge fortryd eller manuelt slette ”koderne” (koden, som vist
herunder, markeret med gult) bag ved opslagsordene.

Der skal nu laves opslagsord og Indeks til følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARPANET
atomvåben
Arpanet
Internettet
Servere
WWW
World Wide Web
TCP
FTP
IP
MILNET

•

Husk at opdatere dit indeks(Opslagsord), på sidste side!

Så må det vist være godt :)
”Husk nu at gemme dit dokument en gang imellem”
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PDF-format

Dette afsnit er til dig, der skal aflevere opgaver i PDF-format.
Dokumenter på internettet er præsenteret i det såkaldte PDF-format (Portable Document Format).
Det er et handy format, fordi det er uafhængigt af computerplatformen (Windows, Mac og Unix)
og fordi dokumenter skrevet i en lang række forskellige programmer, herunder tekstbehandlingsprogrammer, regnearksprogrammer og grafikprogrammer kan konverteres til PDF format.
Andre fordele er, at filstørrelsen ofte er ret lille, samt at det program som kan læse og udskrive
dokumentet, Adobe Reader, er frit og gratis tilgængeligt fra Adobes hjemmeside 4.
Word giver mulighed for at eksportere/gemme i dette format.
•

Nu er tiden kommet til at give dokumentet et sidste eftersyn, inden det gemmes som et
PDF-dokument.

Fanen ”Filer”, ”Eksportér” og ”Opret PDF/XPS”

4

http://www.adobe.com/dk/
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Retningslinjer for rapportskrivning

Rapporten skal opbygges efter retningslinjer til indhold og udformning, som udleveres af den
pågældende uddannelsesinstitution.
Følgende afsnit skal derfor tages som vejledende guide/information om rapportskrivning.
•

Lav en disposition for rapporten inden selve rapporten påbegyndes. Få feedback på
disposition af din underviser/projektvejlederen.

•

En rapport skal opbygges således, at den er overskuelig og nem at læse - brug klart og
direkte sprog. Det er vigtigt med en rød tråd gennem hele rapporten - læseren skal kunne
følge arbejdet på en logisk måde.

•

Overskrifterne for de enkelte kapitler eller afsnit skal afspejle indholdet.

•

Kapitler i rapporten indledes med overordnede anskuelser, læseren skal kunne danne sig et
overblik over kapitlets indhold.

•

Brug stave- og grammatikkontrol, det fjerner de værste fejl i rapporten.
Det kan være vanskeligt at læse korrektur på ting man selv har skrevet - det er en god idé
af få rapporten gennemlæst af tredjemand.

Rapportens dele
Forside
Forsidens formål er at præsentere din rapport.
En pæn og struktureret udarbejdet forside ”sælger” rapporten bedre, end en ustruktureret
forside.
Forsiden skal, hvis intet andet er specificeret, indeholde:
• Rapportens titel
• Navn på rapportens forfatter eller forfattere
• Uddannelse, fag og evt. niveau
• Vejlederens navn
• Uddannelsesstedets navn
• Antal sider og antal ord
• Afleveringsdato
Placeres billeder eller tegninger på forsiden, skal de have relation til indholdet.
Fortsættes på næste side….
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Forord
Bruges til kommentarer og oplysninger som:
• Rapportens hensigt
• Begrundelse for projektvalg
• Projektets forhistorie
• Personer, virksomheder og institutioner der har indflydelse på/indgår i rapporten og i
hvilket omfang de har medvirket.
*Hvis der er krav om det, skal forordet dateres og underskrives af deltagerne i projektet.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsens opbygning skal vise, hvordan rapporten er disponeret og give læseren
mulighed for, let at finde rundt i rapporten.
•
•
•

Teksthenvisningen i indholdsfortegnelsen skal være den samme som overskrifterne i
rapporten. Indholdsfortegnelsen skal henvise direkte til det pågældende afsnit.
Undgå for mange overskriftsniveauer ellers bliver indholdsfortegnelsen hurtigt rodet og
uoverskuelig.
Indholdsfortegnelsen skal indeholde en bilagsoversigt.

Indledning
Indledningen er en væsentlig, og til tider omfattende del i rapporten. Indledningen skal formidle
forståelse for projektets baggrund til læseren.
Indledningen bør indeholde:
• Beskrivelse af projektets igangsættende problem
• Redegørelse for projektafgrænsningen og begrundelse for projektvalget
• Projektbeskrivelsen - evt. tidsplan placeres i bilag.
Hovedafsnit
I hovedafsnittet dokumenteres og bearbejdes problemstillingen i indledningens
projektbeskrivelse. Dokumentationen er en beskrivelse af løsningsmetode, løsninger og
begrundelser herfor. Forsøgsopstillinger, målemetoder og målinger samt beregninger skal
ligeledes dokumenteres. Forklarende billeder, skitser, tabeller, diagrammer og beregninger bør
indsættes på relevante steder i teksten. Alle grafiske elementer(billeder, tegninger, skitser,
diagrammer) og tabeller, skal forsynes med forklarende billedtekst.
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Konklusion
Konklusionen skal indeholde en opsamling og vurdering af projektet. Konklusionen skrives så
læseren, ved kun at læse indledning og konklusion, kan danne sig et overordnet billede af
projektets resultater og baggrund.
Konklusionen omfatter:
• Beskrivelse og vurdering af løsninger og løsningsmetoder
• Vurdering af løsninger og hvor godt de opfylder projektbeskrivelsen
• Vurdering af tidsplanen
• Uforudsete problemer
Litteraturliste
Litteraturlisten skal give en oversigt over alle brugte kilder, samt litteratur der er læst under
projektarbejdet. Kilderne skal angives med link eller henvisninger, så det er muligt for læseren at
genfinde oplysningerne.
•
•
•

Bøger skal angives med ISBN-nr. forfatter, udgiver, titel, forlag, udgivelsesår.
Oplysninger fra nettet skal angives med link.
Kilderne skal listes med kildenummer, sidetal og i nummereret rækkefølge. Tydelig og
præcis kildehenvisning viser læseren, at arbejdet er ordentligt underbygget.

Bilag
Bilag er elementer som der refereres til i rapporten og som i sin helhed, vil virke forstyrrende for
”flowet” i rapporten. Bilag placeres nummereret efter rapporten.
•
•
•

Forsøgsresultater
Tabeller og udregninger
Grafiske elementer som tegninger, diagrammer, skitser mm.
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