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• 66 guides der får dig videre med Word
• En instruktion på hver side - nemt og overskueligt
• Opslagsværk med letforståelig gennemgang
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• Nyt i Word 2011
• Lær at bruge Båndet, værktøjskassen og sidemenuen 
• Lav flotte dokumenter med skabeloner og layout-funktioner

Word 2011 til Mac 
Dette er guiden til dig, der arbejder med Word hver 
dag og gerne vil blive endnu bedre til tekstbehandling. 

I dette hæfte lærer du at bruge Words grundlæggende 
funktioner og flere af de mere avancerede funktioner 
– nye såvel som gamle. Du lærer at oprette forskellige 
typer dokumenter via indbyggede skabeloner, redigere 
din tekst og anvende stave- og grammatik-kontrol. 
Du lærer at bruge værktøjskassen, sidemenuen og 
at formatere dit indhold på mange sjove og brugbare 
måder.  

Med dette hæfte slået op ved siden af din skærm kan 
du let lave bedre dokumenter. Få mere ud af Words 
mange funktioner – når det passer dig.
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4 BruGerfladen i Word 2011

IndlednIng
Word er verdens mest udbredte tekstbehandlingsprogram. Med Office 2011-pak-
ken til Mac kommer Word i en ny forbedret udgave. Ud over de gamle velkend-
te værktøjer introduceres du for en række nye funktioner som gør dit daglige 
tekstarbejde med Word endnu lettere. Blandt andet er Båndet, der længe har 
været en fast del af Word til Windows, blevet en fast integreret del af Word 
til Mac-brugerfladen. Også udvalget af dokumentskabeloner er blevet udvidet 
betydeligt. Andre ændringer er så små og forekommer så intuitive, at du nok 
aldrig vil opdage dem, men bare sidde med en følelse af, at alting glider nem-
mere og føles mere behageligt at arbejde med.

I dette hæfte lærer du at bruge Words grundlæggende funktioner og flere af de 
mere avancerede funktioner – nye såvel som gamle. Du lærer at oprette forskel-
lige typer dokumenter ved hjælp af indbyggede skabeloner, redigere din tekst 
og anvende stave- og grammatik-kontrol. Du lærer at bruge værktøjskassen, 
sidemenuen og at formatere dit indhold på mange sjove og brugbare måder. 

Hæftet kan anvendes af både nybegyndere, der vil lære Word fra grunden, og af 
mere rutinerede Word-brugere, der vil lære lidt om de nye muligheder. Hæftet 
er henvendt til både private, studerende og til dem der bruger tekstbehandling 
i forbindelse med deres arbejde.

Om hæftet
Dette hæfte er en visuel guide. Der er en instruktion pr. side som består af 
en illustration samt en præcis og lettilgængelig tekst. På den måde kan du gå 
direkte til det, du har brug for at vide for at komme i gang eller komme videre 
med dit tekstarbejde. 

Hver instruktion kan læses uafhængigt af de andre. Ønsker du at læse om et bre-
dere emne, kan du gå frem efter farverne i indholdsfortegnelsen og i bunden af 
siderne. 

Go’ arbejdslyst!
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5L I B R I S . D K

Word-dokumentgalleri

Når du åbner Word-programmet, åbnes allerførst Word-dokumentgalleriet. 
Her kan du via en grafisk oversigt vælge hvilken type dokument du gerne vil 
arbejde i. Normalt vælger du bare den første mulighed ”Word-dokument”. 
Denne skabelon åbner et helt tomt dokument.

Hvis du derimod ved, at det er en kalender eller en indbydelse du skal i gang 
med, kan der være meget tid at spare ved at vælge en færdiglavet skabelon.
Du kan hente flere skabeloner online under punktet ONLINE SKABELONER i 
menuen til venstre. 

Befinder du dig allerede inde i Word, kan du åbne galleriet via knappen Ny fra 
skabelon oppe i værktøjslinjen.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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6 BruGerfladen i Word 2011

Words brugerflade

Word-brugerfladen består af følgende elementer:

1.  En topmenubar.
2.  En værktøjslinje med et søgefelt i højre side.
3.  Båndet: Via fanerne kan båndets indhold hurtigt udskiftes.
4.  Dokument-ruden.
5.  Bundbaren.
6.  Værktøjskassen.
7.  Sidepanelet.

Vi vil i de følgende afsnit gå i dybden med de enkelte dele.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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7L I B R I S . D K

Topmenubaren

Topmenubaren består af følgende menupunkter:

•  Word. Giver adgang til en menu specifik for Word.
•  Filer. De filrelaterede menuer – som Gem og Åbn – er samlet her.
•  Rediger. Redigeringsmenuen Fortryd, Kopier og Sæt ind findes her.
•  Vis. Tillader dig at vise bestemte værktøjer eller funktioner.
•  Indsæt. Her kan du indsætte ting som sidetal, fodnoter og billeder.
•  Formater. Alle formateringsværktøjerne er samlet under denne menu.
•  Skrifttype. En liste over alle de skrifttyper som findes i Word.
•  Funktioner. Funktioner som ordoptælling og stavekontrol findes her.
•  Tabel. Tabeller kan håndteres via denne menu.
•  Vindue. Indstillinger for vinduer som zoom, minimer og arranger.
•  Scriptmenuen (billede af dokument) giver dig adgang til AppleScripts.   
    Dækningen af AppleScript ligger dog uden for denne bog.
•  Hjælp. Adgang til Words hjælp-center.

De fleste menupunkter har også deres egne tastaturgenveje som står 
ud for dem i menuen.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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8 BruGerfladen i Word 2011

Værktøjslinjen

Med værktøjslinjen kan du lynhurtigt:

•  Oprette et nyt blankt dokument.
•  Oprette nyt dokument fra en skabelon i dokumentgalleriet.
•  Åbne et i forvejen eksisterende dokument.
•  Gemme et dokument.
•  Udskrive et dokument.
•  Redigere et dokument ved at kopiere, klippe og indsætte tekst.
•  Fortryde handlinger (gul pil) eller fortryde fortrydelser (blå pil).
•  Vise skjulte tegn eller skjulte elementer.
•  Justere dokumentvisnings-størrelse ved at zoome ind og ud.
•  Åbne Words hjælpecenter.
•  Søge i dokumentet ved at indtaste et søgeord.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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Båndet

Alle de værktøjer og knapper som strækker sig tværs over skærmen med en 
masse faner foroven, kaldes for båndet. Det hedder båndet fordi det kan minde 
om et bånd der løber hen over brugerfladen. Båndet er inddelt i følgende faner:

I båndenes fanelinje længst ude til højre kan du vise og skjule båndet.

Godt i gang med Word 2011 til Mac

Startside: Dette bånd rummer de mest almindelige funktioner såsom 
skrift- og afsnit-formatering samt indsættelse af billeder og figurer.
Layout: Funktioner som har betydning for dokumentets layout.
Dokumentelementer: Består af elementer som sidehoved og fodnoter.
Tabeller: Her kan tabeller håndteres.
Diagrammer: Båndet til håndtering af diagrammer.
SmartArt: Indsæt og rediger smartart.
Gennemse: Her kan kommentarer og dokumentopfølgninger håndteres.

•

•
•
•
•
•
•
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10 BruGerfladen i Word 2011

Bundlinjen

Allernederst på skærmen findes bundlinjen. I den venstre side kan du vælge 
hvordan dit dokument skal vises. Du kan vælge at få dokumentet vist i 
helsides Kladdevisning, Dispositionsvisning, Udgivelseslayoutvisning, 
Udskriftslayoutvisning, Notesboglayoutvisning og Fuldskærmsvisning.

Desuden får du en oversigt over hvor mange sider dit dokument består af, og 
på hvilken side du befinder dig. Du får også en oversigt over hvor mange ord 
dokumentet består af.

Længst til højre kan du via en skyder zoome ind og ud på dokumentet.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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Om værktøjskassen

En række af Words funktioner er samlet i et fælles vindue ved navn Værktøjs-
kasse. Du kan åbne værktøjskassen fra topmenubaren via menupunktet Vis. 
Du kan se at en sektion er navngivet Værktøjskasse og indeholder
følgende punkter:

1. Typografier: Her kan du administrere dine typografier.
2. Citater: Her kan du indsætte og administrere citater.
3. Scrapbog: Her kan du indsætte og administrere scrapbogselementer.
4. Referenceværktøjer: Her findes forskellige typer ordbøger.
5. Kompatibilitetsrapport: Kontroller om et dokument er kompatibelt med    
    en bestemt udgave af Word.  

Via fanerne øverst i værktøjsvinduet kan du skifte mellem punkterne.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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12 BruGerfladen i Word 2011

Sidepanelet er placeret i venstre side af skærmen og indeholder 4 faner. Du 
kan åbne og lukke sidebaren med knappen Vis eller skjul margentekst oppe i 
værktøjslinjen (billede af en firkant med en sidebar). Hvis du klikker på den 
lille pil til højre for knappen, kan du via en popup-menu springe direkte til en 
af sidepanelets faner. De 4 faner er:

Du kan lukke sidepanelet ved at trykke på krydset øverst til højre.

Miniaturerude: Viser dig en miniatureoversigt over alle dine sider.
Dokumentoversigt: Viser en overskriftsoversigt.
Korrekturrude: Viser dig hvilke korrekturændringer der er foretaget.
Søg og erstat: Viser dig 2 indtastningsfelter. I det første indtaster du 
et ord som du enten gerne vil søge efter eller erstatte. I det andet felt 
indtaster du ordet som du gerne vil erstatte det første ord med.

1.
2.
3.
4.

Om sidepanelet

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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Tilpas brugerfladen

Du har flere muligheder for at tilpasse Word-brugerfladen til dine behov. Selvom 
vi allerede har været inde på flere af dem, opsummeres mulighederne ganske 
kort på denne side:

Værktøjslinjen kaldes frem eller gemmes via knappen i øverste højre hjørne.

Båndet gemmes væk via pilen i fanelinjens højre side. 

Med knappen angiv indstillinger for bånd eller rækkefølge af faner (billede 
af et tandhjul) som findes i højre side af fanelinjen, kan du enten åbne et vindue 
med en række indstillingsmuligheder for udseende og hvilke faner og grupper 
båndet skal vise, eller du kan ændre på fanernes rækkefølge. 

Via Bundbaren allernederst kan du vælge at få teksten vist som blandt andet 
helsidesvisning, helsidesvisning med bånd og menuer eller i udskriftslayout, så 
du kan se hvordan udskriften kommer til at se ud, imens du arbejder.

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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Normalt kan du genkende et Word-dokument på filens udseende (et dokument 
med et blåt a). Grunden til at filen bliver genkendt og vist som et Word-
dokument, er at den bærer fil-endelsen .docx. Word-filer bærer altid 
betegnelsen .docx efter sig. Hvis du gerne vil se fil-endelserne efter filnavnet, 
skal du bare højreklikke på den pågældende fil, vælge Vis info og fjerne fluebe-
net ud for Skjul endelse. Du vil nu kunne se fil-endelsen komme til syne 
lige efter filnavnet.

Kort om Word-filer

Godt i gang med Word 2011 til Mac
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