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Om Libris  
Libris er sat i verden for at gøre vanskeligt stof tilgængeligt og anven-
deligt for både professionelle og almindelige brugere. Siden 1994 har 
vi gjort det inden for: 

• Computer og it  
• Digitalfoto 
• Job, karriere og erhverv 
• Sundhed og sygdom 

Alene i Danmark er hæfterne solgt i over otte millioner eksemplarer, 
og vores titler udgives i 14 europæiske lande.  
 
Besøg Libris.dk 
Besøg os på libris.dk, hvor du finder alle vores udgivelser. Her kan du 
også give os kommentarer og tilmelde dig vores gratis nyhedsservice. 
På www.libris.dk/bilag kan du hente eventuelle øvelsesfiler, smags-
prøver og opdateringer. 
 
Fås overalt  
Vores udgivelser kan købes i alle boghandler. It-hæfterne fås tillige i 
større computerforretninger, og flere større kiosker fører et udvalg af 
vores hæfter.  
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Indledning 

Om hæftet 
Dette kursushæfte fra Libris er en samling strukturerede øvelser, der lærer dig at bruge 
tekstbehandlingsprogrammet Word 2010. De enkelte lektioner og øvelser er tilrettelagt, 
så du bliver ført igennem Word 2010’s grundlæggende funktioner og faciliteter i en 
rækkefølge, der giver dig større og større fortrolighed med programmet. 

Hæftet henvender sig primært til begyndere, og der forudsættes kun et grundlæggen-
de kendskab til brugen af en computer. Hvis du allerede kender Word, men ikke er 
bekendt med brugerfladen i Word 2010, kan du også have glæde af dette kursus. 

Læsevejledning 
Hæftet er skrevet til styresystemet Windows 7. Hvis du har Windows Vista eller en 
endnu ældre version af Windows på din computer, vil visse dialogbokse se lidt ander-
ledes ud på dit system end her i hæftet, men indholdet er det samme. 

Alle taster på tastaturet er gengivet på denne måde: <Tast>. 

Øvelsesfiler og ekstra lektioner 
Der hører en samling øvelsesfiler til dette. Filerne skal du selv hente på forlaget Libris’ 
hjemmeside. Sådan henter og installerer du øvelsesfilerne: 

1. Gå ind på internetadressen: www.libris.dk/bilag.  

2. Find dette hæftes titel under bogstavfanen, der starter med W. 

3. Klik på titlen i listen. 

4. Klik på linket Download øvelsesfiler. 

5. Gem og udpak filen i din mappe Dokumenter. 

6. Når du har udpakket øvelsesfilerne, vil de ligge i mappen: 
Dokumenter\Libris-filer\Eksempler\Word 2010. 

På den internetside, hvor du henter øvelsesfilerne, kan du også finde en gratis, ekstra 
lektion til hæftet, som du kan downloade og udskrive.  

 

Libris 
Oktober 2010
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Lektion 1. Kom godt i gang 

Øvelse 1 – Start Word 

Vejledning: 
Du kan åbne programmet på flere forskellige måder. Undersøg først, om der findes en 
genvej på Skrivebordet eller i menuen Start. Hvis ikke det er tilfældet, kan du åbne 
programmet således: 

Prøv selv: 
1. Når computeren er tændt, vises Windows’ Skrivebord automatisk. Klik 

én gang på Start-knappen, for at få vist listen med valgmuligheder. 

2. Gå til Alle programmer, , klik på Microsoft  
Office og derefter på . 

 Afhængigt af dine personlige opsætninger og installationer kan programmets placering afvige lidt fra 
ovenstående. Programmet kan fx være anbragt i en gruppe, kaldet Microsoft Office 2010 eller noget 
lignende. I så fald vælges gruppenavnet før Microsoft Word 2010. 

 

 Hvis Word er blevet anvendt for nylig, kan du måske finde programmet i menuen Start og åbne det 
direkte derfra.
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Øvelse 2 – Words skærmbillede 

Vejledning: 
Når Word åbnes, vil du se dette skærmbillede: 

Fanen 
Filer 

Værktøjslinjen Hurtig adgang                Lineal          Titellinjen                       Hjælp 

 

Båndet  

 

Faner 

 

Indsæt-
nings-
punkt 

 

Marke-
rings-
området  

 

Doku-
mentet 

Statuslinjen                                                                                  Visninger                 Rullepanel           

Prøv selv: 
1. Se på den øverste linje i skærmbilledet, titellinjen, hvor der står Microsoft Word. 

Her finder du også titlen på det aktuelle dokument (her Dokument1). 

2. Til venstre for titellinjen finder du værktøjslinjen Hurtig  
adgang. Som standard indeholder denne tre knapper, Gem, 
Fortryd Indtastning og Gentag Indtastning eller Annuller fortryd Indtast-
ning. Den tredje knap, Gentag, har to nyttige funktioner: hvis knappen Fortryd 
lige er blevet anvendt, bliver knappens funktion ændret til Annuller fortryd. 
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3. Flere knapper kan føjes til denne værktøjslinje (dette kaldes at tilpasse). Til høj-
re for knappen Gentag finder du knappen Tilpas værktøjslinjen Hurtig ad-
gang, . Klik på knappen for at få vist menuen. 

4. Neden for værktøjslinjen Hurtig adgang finder du fanen Filer. Den 
giver adgang til en række grundlæggende funktioner som fx Åbn, 
Gem, Udskriv og Luk. 

5. Under titellinjen findes båndet. På båndet kan du med musen vælge forskel-
lige kommandoer. Der er mange forskellige udgaver af båndet, som kan vælges 
ved at klikke på en af fanerne (de ord, der findes øverst på båndet).  

6. Hver fane indeholder en række grupper (de små kasser, som båndet består af). 
Inden for hver gruppe findes en række kommandoer (knapperne i de små kas-
ser).  

7. Den største del af skærmen viser et tomt dokument. Standardopsætningen viser 
dig i dokumentvisningen Udskriftslayout. 

8. Statuslinjen er den bjælke, der findes neden for visningen af dokumentet. Her 
dukker beskeder op i forbindelse med, at opgaver bliver udført.  

  

9. I højre side af statuslinjen ser du de forskellige muligheder for dokumentvis-
ninger samt en Zoom-skyder. 

 

10. Langs bunden af skærmen finder du Windows’ Proceslinje med Start-knappen 
til venstre. En stor del af proceslinjen består af knapper for hvert program, du 
har i gang på computeren. Du skulle gerne nu kunne se en knap, der hører til 
Microsoft Word. 

11. Før musemarkøren hen over denne knap, og du vil se alle de Word-dokumen-
ter, du har åbne – i dette tilfælde kun Document1.  

12. Klik på fanen Filer, og vælg Nyt i menuen. Bemærk, at et tomt dokument er 
valgt på forhånd, så klik blot på den store knap Opret yderst til højre. 

13. Kig på proceslinjen, og før musemarkøren hen over Word-knappen igen. Nu 
får du vist både Document1 og det nyoprettede Document2. 

 Afhængigt af dine personlige indstillinger vil du se de to dokumenter vist som enten en simpel liste 
eller som miniaturebilleder af de aktuelle dokumenter. 

14. Vælg Dokument1 ved at klikke på det. 

15. Lad begge dokumenter være åbne til næste øvelse. 
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Øvelse 3 – Båndet 

Vejledning: 
Båndet, som du kan se øverst i skærmbilledet, indeholder knapper og rullemenuer, 
som bruges til at betjene Word med. Båndet er inddelt i faner, der hver især dækker en 
særlig funktion eller proces.  Hver fane er derudover inddelt i en række grupper af 
samhørende funktioner. 

Nogle faner kan vælges manuelt, andre dukker først op, når du arbejder med noget 
særligt. Fanen Billedværktøjer dukker fx først op på båndet, når et billede er aktivt. 

Prøv selv: 
1. På båndet skal fanen Startside gerne være valgt. De andre faner er også tilgæn-

gelige. 

 
Udsnit af båndet, hvor fanen Startside er vist. 

 Knapper med svag, lysegrå skrift kan ikke vælges på nuværende tidspunkt. 

2. Læg mærke til, hvordan knapperne på båndet er inddelt i grupper (Udklips-
holder, Skrifttype, Afsnit osv.). 

 Visningen af knapper på båndet er fleksibel.  Det vil sige, at indholdet ændrer sig alt efter, hvor megen 
plads der er tilgængelig. Hvis skærmbilledet ikke er i fuld størrelse, eller hvis skærmopløsningen ikke 
er 1024x768, vil båndet ikke nødvendigvis se ud, som det gør i denne vejledning.  

3. Knapperne bruges til at vælge en handling eller en grundlæggende funktion. 
Flyt markøren hen på en knap uden at klikke på 
den. Læs tippet, som oplyser navnet på knap-
pen samt en beskrivelse og til tider også en 
genvejstast. 

4. Nogle knapper giver resultat med det samme som fx knapperne Fed, Kursiv og 
Understregning i gruppen Skrifttype. 

5. Knapper med en rullemenupil giver adgang til flere valgmuligheder. Klik på 
knappen Marker fra gruppen Redigering helt til højre. Nu vises en liste med 
yderligere valgmuligheder. 
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6. Nogle knapper vil åbne en dialogboks, hvor du selv skal indtaste noget. Klik på 
knappen Erstat. Nu vises dialogboksen Søg og erstat. Klik på knappen Annul-
ler for at lukke dialogboksen. 

7. Nogle grupper har en lille dialogboksstarter yderst til højre for gruppenavnet, 
som fx gruppen Skrifttype. Klik på dialog-
boksstarteren i gruppen Skrifttype for at få 
vist dialogboksen Skrifttype. 

 

8. Dialogboksen her har faner og ligner de dialogbokse, som anvendes i ældre 
versioner af Word. Klik på knappen Annuller for at lukke dialogboksen Skrift-
type.  

 I Word 2010 er de mest almindelige valgmuligheder tilgængelige via knapper og lister under fanerne. 
Indimellem vil du få brug for at åbne en dialogboks for at få adgang til mere komplekse funktioner.  

9. Klik nu på de andre seks faner én ad gangen for at få vist, hvilke funktioner du 
kan få adgang til under hver fane: Indsæt, Sidelayout, Referencer, Forsendel-
ser, Gennemse og Vis. 

10. Klik på fanen Startside igen. 
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Øvelse 4 – Hjælp 

Vejledning: 
Word har et omfattende hjælpesystem. Det betyder, at du kan få fuldt udbytte af alle 
programmets funktioner. Ved at benytte funktionen Hjælp kan du få løst størstedelen 
af de problemer, der måtte opstå undervejs i arbejdet. 

Hjælpetekster er tilgængelige enten fra Office.com via internettet eller på din compu-
ter (Offline) i de filer, der allerede er installeret på computeren. Måden, du får hjælp 
på, er den samme, ligegyldigt om du benytter dig af Hjælp Online eller Offline. Men 
indholdet kan variere lidt, og der vil være ekstra valgmuligheder online. I dette hæfter 
antager vi, at du benytter muligheden Online. 

Prøv selv: 

1. Klik på knappen Hjælp, , i det højre hjørne af Word for at få vist vinduet 
Word Hjælp. 

 Hvis du trykker F1, vil samme Hjælp-vindue blive åbnet. Vinduet kan flyttes, tilpasses i størrelsen eller 
maksimeres, om nødvendigt. Indholdet i skærmbilledet vil ændre sig hen ad vejen og kan derfor se 
anderledes ud end det viste billede. 

2. Hjælp kan bruges på to måder.  Du 
kan enten indtaste et stikord i søgefel-
tet eller gennemse listen over emner.  

3. Skriv udskrive i søgefeltet, og klik på 
. Det kan godt være, at der 

dukker mange emner frem, og at du 
derfor skal finde frem til det mest pas-
sende. 

4. Klik på emnet Se udskrift og udskrive en 
fil. Hjælpeteksten til dette emne vises 
nu. 

5. Læs teksten, og klik derefter på knap-
pen Tilbage, , i vinduets værktøjs-
linje for at vende tilbage til forrige 
skærmbillede. 

6. Skriv ”slette en tabel” i søgefeltet, og 
klik på .  Citationstegnene be-
tyder, at programmet søger efter hele 
sætningen og kan derfor bruges til at begrænse søgningen. 
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7. Klik på det første emne på listen. Hjælpeteksten til dette emne vises nu. 

8. Læs teksten, og klik på knappen Startside, , i vinduets værktøjslinje for at 
komme direkte tilbage til hjælpesidens udgangspunkt. 

9. Klik i søgefeltet, og skriv xyz. Tidligere indtastet tekst vil blive over-
skrevet. Klik på knappen Søg. Teksten bliver ikke fundet, så i stedet 
dukker der nogle forslag op, der kan hjælpe dig med at finde frem til den øn-
skede information. Flere muligheder er tilgængelige online. 

10. Klik nu på knappen Startside, .  

11. I dette skærmbillede er hjælpeemnerne delt op i to spalter med kategorier (hvis 
de to spalter ikke straks vises, skal du klikke på linket se alle forneden midtfor).  

12. Klik på kategorien Formatere. Der vises nu en liste med emner under denne 
overskrift.  

13. Klik nu på et vilkårligt af de viste emner, og du får straks en side frem, der for-
klarer det valgte emne. Læs evt. noget af artiklen, som godt kan indeholde links 
til andre relevante artikler. 

14. Klik igen på knappen Startside, .  

15. Knappen nederst i højre hjørne af vinduet viser, om du er Offline eller Tilslut-
tet til Office.com (Online).  Klik på knappen, og sørg for at punktet Vis ind-
hold fra Office.com er valgt.  

16. Luk vinduet Word Hjælp.  

Øvelse 5 – Afslut Word 

Vejledning: 
Hvis du lukker Word, mens der stadig er dokumenter åbne, som ikke er blevet gemt, 
vises en advarsel, der giver dig mulighed for at gemme ændringerne. Dette betyder, at 
du får en ekstra chance, hvis du har glemt at gemme dit arbejde, inden du lukker Word.  
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Prøv selv: 
1. Klik på fanen Filer for at få vist en menu med valgmu-

ligheder. Menuen er en del af en visning, der kaldes 
Backstage. 

2. Klik på det nederste punkt Afslut i bunden af menuen.  

 Du kan også afslutte Word ved at klikke på knappen Luk, , i øverste 
højre hjørne af skærmen. 

3. Vælg Gem ikke, hvis du bliver spurgt, om dokumentet 
skal gemmes. 

 

 

 

 

 

                                                                              Knappen Afslut 

 

Øvelse 6 – Repetition: Kom godt i gang 

1. Start Word.  

2. Brug søgefeltet i Words hjælpevindue til at finde og læse om hjælp til, hvordan 
du kan Oprette et organisationsdiagram (brug organisationsdiagram som søge-
ord). 

3. Brug hjælpen til at finde information om at indsætte sideskift i et dokument. 

4. Luk vinduet Word Hjælp. 

5. Find og nedskriv følgende skærmtips ved at placere musemarkøren over disse 
knapper: 

a)     b)     c)     d)    e)     f)     g)  

6. Luk Word. 

 Svarene til denne øvelse findes i kapitlet Svar i slutningen af dette hæfte. 
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Lektion 2. Dokumenter 

Øvelse 7 – Indtast tekst 

Vejledning: 
Når du skal skrive tekst ind, er det ikke nødvendigt at trykke på <Enter>-tasten ved 
slutningen af hver linje. Computeren opdager automatisk enden af linjen og begynder 
på en ny. Det hedder ombrydning. <Enter>-tasten bruges kun til tvunget linjeskift, 
dvs. for at slutte et afsnit, for at indsætte en tom linje eller for at begynde på en ny linje. 

<Shift> bruges til at skrive store bogstaver (eller <Caps Lock>, hvis du skal skrive en 
længere tekst med stort). <Tab> bruges til at flytte markøren til næste tabulatorstop. 

Du kan bruge enten musen eller piletasterne til at bevæge markøren 
rundt i dokumentet, så du kan indsætte tekst.  

Prøv selv: 
1. Start Word. 

2. Bevæg musemarkøren langsomt hen over skærmen. 

3. Bemærk, at der kommer et symbol frem ved siden af markøren. Det viser mar-
kørens justering.  betyder, at den tekst, der bliver indtastet, vil 
blive venstrestillet, betyder, at teksten vil blive centreret, og 
betyder, at teksten vil blive højrestillet. Tekstjustering vil blive 
forklaret grundigere i lektion 7. 

4. Skriv følgende tekst så hurtigt som muligt uden at tage dig af fejl undervejs 
(husk at bruge <Enter> til at adskille de to afsnit): 

En computer er en elektronisk maskine, som bliver styret automatisk; den kan gemme 
en enorm mængde information, og den arbejder med fantastisk hastighed. Computere 
har ikke hjerner, tænkningen udføres af mennesker, som fodrer dem med information 
og programmerer dem til at udføre bestemte opgaver. 

Computere kan bruges af enkeltpersoner, eller de kan være en del af et netværk. Det 
største computernetværk er World Wide Web, som giver brugere mulighed for at kom-
munikere med andre og hente information fra hele verden. 

 Der er måske dukket røde og/eller grønne bølgestreger op under ord, der er stavet forkert. Gør ikke 
noget ved dem her, da grammatik- og stavekontrol vil blive gennemgået i en senere lektion. 

5. Lad denne tekst blive stående på skærmen til næste øvelse. 
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Øvelse 8 – Gem et nyt dokument 

Vejledning: 
Hvis en tekst skal bruges igen, skal du gemme den. Der er grundlæggende to måder at 
gemme dokumenter på: Gem som og Gem. Når et dokument allerede er blevet gemt 
med et filnavn et bestemt sted, bruger du Gem til at gemme de nye ændringer i doku-
mentet. Brug Gem som til at skifte navn eller placering på et eksisterende dokument 
uden at påvirke originalen. 

Når du gemmer et nyoprettet dokument første gang, skal det have et filnavn og en 
placering, så Gem som bliver altid anvendt (også selv om du vælger Gem). 

Prøv selv: 
1. Klik på fanen Filer, og vælg kommandoen Gem som. Så kommer dialogboksen 

Gem som frem. Dialogboksens indhold kan variere med den enkelte computer, 
men billedet nedenfor viser et eksempel på, hvordan det kan se ud.  

Adresselinje 

 

 
 
 

 

Navigationspanel 

 Knappen Gem, , på værktøjslinjen Hurtig adgang kan også bruges til at gemme. Når et helt nyt 
dokument skal gemmes, vil Gem-knappen åbne den samme dialogboks som Gem som. 

2. Dokumentet skal have et navn. Indtast ordet Skrivning i feltet Filnavn (den 
fremhævede tekst slettes automatisk). 
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 Et filnavn kan have en hvilken som helst længde. Vælg et meningsfuldt navn, men undlad at bruge 
nogen af følgende tegn: ><”*?:\/;| 

3. Læg mærke til navigationspanelet i venstre side af dialogboksen. Det er et na-
vigationsområde, der giver hurtig adgang til placeringer, der tit bliver brugt. 
Adresselinjen foroven viser stien til den mappe, dokumentet bliver gemt i. 
Normalt vises mappen Dokumenter. 

 Hvis et dokument skal gemmes et andet sted, så vælg den ønskede placering i navigationspanelet. 

4. Det drev og den mappe, som du nu skal gemme filen i, skal fremgå af adresse-
linjen. Dobbeltklik derfor på mappen Libris-filer i det store visningsområde i 
midten, dobbeltklik så på mappen Eksempler, og dobbeltklik til sidst på map-
pen Word 2010. 

 Dokumenter kan gemmes hvor som helst på harddisken eller på en flytbar disk – men i dette hæfte 
skal data gemmes i den dertil indrettede mappe, Word 2010. Mappen indeholder allerede alle de 
øvelsesfiler, du har hentet på nettet (læs om øvelsesfilerne i indledningen på side 4). 

 

5. Klik på knappen Gem nederst til højre i dialogboksen. 

6. Lad dokumentet Skrivning forblive åbent til næste øvelse. 




