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Introduktion til Words vigtigste funktio-
ner ved opgaveskrivning 

Indledning 
I det følgende finder du nogle korte beskrivelser af hvordan du skal kunne formatere (dvs. indstille teksten), 
således at dit arbejde med et dokument kommer både til at foregå mest hensigtsmæssigt og at resultatet 
ser pænest muligt ud! 

Sagt kort: det foreliggende skulle gerne have som formål at tilfredsstille den dovent anlagte elev! 

Fanebladene 
Det følgende tager udgangspunkt i Word 2010 – men kan uden større problemer overføres til en Word 
2007, idet der ikke er sket de helt store ændringer i menuernes udseende og slet ikke i programmets funk-
tioner. 

 

Indledningsvist bør du orientere dig i menulinjerne øverst i Word. 

 
Figur 1 Faneblade - i standard-udgaven 

  
Øverst finder du de faneblade, der fører dig videre til andre funktioner end dem du ser, men bemærk at an-
tallet af faneblade varierer efter hvilken funktion, du arbejder med. Arbejder du med billeder får du et nyt 
faneblad, Formater, placeret til højre. 

 

 
Figur 2 Faneblade - ved billedredigering 

 
På startsiden finder du formatering af skrifttypen, indstillinger af afsnit (opstilling i punktform osv.) og ty-
pografier. Der findes en række forud definerede typografier, men det er nemt selv at ændre disse. Du skal 
bare højreklikke på typografien og vælge rediger. Ændringer i typografier har konsekvenser for hele doku-
mentet. Bemærk at du skal bruge disse (eller dine egne typografier) til overskrifter – ellers virker den auto-
matiske indsættelse af indholdsfortegnelsen ikke. 
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Figur 6 Menu ved højreklik i almindelig tekst 

 

 

 

 
Figur 3 Menuen under fanebladet "Indsæt" 

 På fanebladet Indsæt finder du indsættelse af forside, tvungent sideskift, tabel, billede og sidehoved og 
sidefod. Det er også her indsættelse af tekstboks og ligninger finder sted. 
 

 
Figur 4 Menuen under fanebladet Sidelayout 

Sidelayout indeholder også vigtige funktioner. Her kan du ændre margen, sideretning og indsætte spalter. 
 
 
 

 
Figur 5 Menuen under fanebladet Referencer 

Referencer indeholder indsættelse af indholdsfortegnelse, indsættelse af fodnoter, citater og litteraturli-
ste.  Har du indsat billeder, kan du 
indsætte billedtekst her. Det kan 
du dog også gøre ved at højreklik-
ke på det givne billede. Det giver 
den menu der er vist i figur 7. Jeg 
har også valgt Tekstombrydning 
og sat den til ”tæt”, hvorfor tek-
sten nu følger billedets kant.  
 
Vil man ændre billedet, kan det 
ske ved at vælge Størrelse. 

Der er i det hele taget mange gan-
ge fordele ved at højreklikke, idet 
man her får adgang til de basale 
funktioner, knyttet til det man høj-
reklikker i. 

Du ser nu her til højre (figur 6) den 
menu, som man får ved at højre-
klikke i normal tekst. Som du kan 
se giver den dig de basale funktio-

 

Figur 7 Menu ved højreklik på 
billede 
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Figur 9 Menu til oprettelse af ny menu eller se 
hele paletten! 

  

 

 
Figur 8 Typografimenuen 

 

ner. Øverst ses skrifttype, skriftstørrelse, farve mm., og underneden eksempelvis punktopstilling, syno-
nymordbog og typografi.  

De følgende faneblade indeholder også udmærkede funktioner, men da du ikke forventes at bruge dem til 
din opgaveløsning, vil jeg kun opfordre dig til at se på dem selv. 

Typografier 
Her ses den såkaldte drop-down-menu, 
som man får ved at klikke på den lille pil 
– her markeret med et hjerte -  umiddel-
bart til højre for typografierne. 

Er det dokument, som man arbejder 
med, sammensat af flere tekster (f.eks. 
efter gruppearbejde) kan man da skabe 
ensartethed ved først at klikke på Ryd 
formatering (grøn pil). Alle anvendte ty-
pografier fjernes da. 

Som du kan se af ovenstående findes der 
en række forud definerede typografier 
(udseendet kan derfor variere fra maski-
ne til maskine og fra dokument til doku-
ment, fordi typografier kan være ændret 

af brugeren eller printeren ). 

Klikker du på Anvend typografier, kan du se, hvilke der findes, 
og vælge mellem dem, gældende for det område, du har mar-
keret. Du kan også selv oprette en ny typografi her. Skriv nav-
net herpå – f.eks. Fodnote og rediger den, så du får den som 
du vil have den! 

Typografierne er nødvendige for Word, når du vil indsætte en 
indholdsfortegnelse. 

Derfor skal du bruge dem til dine overskrifter. Du skal endvide-
re tænke i niveauer. Bruger du Overskrift 1 hele vejen igen-
nem, giver det samme niveau (indrykning) i indholdsfortegnel-
sen, men bruger du flere forskellige (Overskrift 1, Overskrift 2 
osv.) vil det kunne ses som indrykning i indholdsfortegnelsen.  

Brug ikke underoverskrifter, med mindre du virkelig vil underinddele din tekst. Underinddeling er som regel 
kun en god ide ved større opgaver. 

Når du måtte udforme dine egne udgaver af typografier, så vælg ikke forskellige skrifttyper for hver typo-
grafi. Det giver et rodet layout – vælg en standardskrifttype som Times New Roman eller Calibri hele vejen 
igennem.  

 

 

Korrektur 
Word kontrollerer automatisk dit sprog for stavefejl, men det forudsætter at du har angivet sproget 
og/eller at Word selv finder ud af hvilket sprog, du skriver i. 



Side 6 af 14 

 

 
Figur 11 Menuen Angiv sprog 

 

 
Figur 13 Menuen Indholdsfortegnelse - under fa-
nebladet Referencer 

 

 
Figur 12 Oversigt over indholdsfortegnelser 

 

Nederst på siden kan du se følgende menulinje: 

 
Figur 10 Menu fra bunden af skærmbilledet 

Her kan du se hvor mange sider, du har skrevet i alt, du kan se hvor mange ord (og vil du se hvor mange 
tegn, kan du bare klikke på ”Ord”) og så står der, hvilket sprog, din tekst opfattes som. 
Klikker du på sprogfeltet (hvor der her står Dansk) får du 
den menu, du ser til højre i figur 11. Her kan du både 
vælge sprog, men også angive om Word skal finde spro-
get automatisk og om det skal kontrollere for stavning! 
Men fluebenet skal kun sættes hvis man IKKE vil have 
Word kontrollerer for stavefejl.  

Bemærk, at ordbogsfunktionen kun virker såfremt den 
Word-udgave, du bruger, har sproget installeret. Det 
markeres her med et flueben til venstre for sprogbeteg-
nelsen. 
Du bør også være opmærksom på at ordbogen ikke er 
særlig stor, men du kan selv føje ord til ved at højreklik-
ke på ord med rød bølgelinje under og vælge Føj til ord-
bog.  

Men pas nu på stavekontrollen: Word kan sommetider finde på at acceptere ord, der er stavet forkert! Du 
bør derfor altid læse korrektur på din tekst! 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelsen viser den struktur, som du 
har valgt for opgaven. Den gentager de overskrif-
ter, du har brugt til dine afsnit og fortæller på hvil-
ken side, de findes.  

Word kan lave en automatisk indholdsfortegnelse 
og den kan findes under Referencer / Indholdsfor-
tegnelse.  

Man kan vælge en af de to automatiske fortegnel-
ser og de anvender de 3 øverste overskriftsniveau-
er til at danne indholdsfortegnelsen. 

Man kan også selv vælge, hvor mange niveauer i 
typografierne, der skal med – og hvad der skal stå i 
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Figur 15 Menu for oprettelse af forside 

 

 

 
Figur 14 Valg af forside - forslag: vælg Traditionel! 

 

indholdsfortegnelsen. Det sker ved at bruge Manuel tabel. 

Bemærk: indholdsfortegnelsen indsættes der, hvor ens curser (den blinkende streg eller pil) er placeret. 

Opret eventuelt en blank side som side 2 (Indsæt / Tom side) og indsæt indholdsfortegnelsen her. Du opda-
terer let ved at klikke en gang på indholdsfortegnelsen og derefter på ”Opdater” øverst i Indholdsfortegnel-
sen.  

Du kan ved at holde Ctrl-tasten nede og samtidig trykke på en overskrift i indholdsfortegnelsen springe di-
rekte hertil. 

Forside (med resume eller abstract) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden kan man oprette, når man vil. 

Ved at bruge Words indbyggede forsider (og her tæn-
ker jeg især på den klassiske: ”Traditionel” – den fin-
des i den nederste række) kan man sikre sig, at man 
får alle de nødvendige oplysninger med. Når du bru-
ger denne funktion, vil Word selv sørge for, at der ik-
ke komme en sidefod med sidetal på den første side. 

Bemærk det nederste felt: Resume. Det er her, du 
kan skrive dit engelske abstract, når du skriver dine 
større opgaver (Dansk-historie-opgaven, SRP mm). 
Det er et kort resumé på engelsk, en kort sammenfatning af besvarelsens hovedtankegang (problemformu-
lering og konklusion). Det skal udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgave-
besvarelsen. 

Bibliografi (litteraturliste) 
Det er meget vigtigt, at du hele tiden præcist fortæller, hvor du har dit stof fra. Du skal selvfølgelig angive 
dine kilder, når du direkte citerer dem, men også når du sammenskriver indholdet af nogle afsnit/sider i en 
tekst. Hvis du i din opgave har et afsnit, som bygger på afsnit fra flere tekster, skal du fortælle, hvorfra det 
stammer.  

Man kan gøre dette på flere måder. Man kan således bruge fodnoter (se herom senere). Men det nemme-
ste er at bruge den automatiske funktion hertil i Word.  

Du skal blot klikke i slutningen af den sætning eller det afsnit, som du vil citere. Klik derefter på ”indsæt ci-
tat” – under fanebladet Referencer. Når du vil oprette nye kilder (eller tilføje kildeoplysninger) klikker du på 
Tilføj ny kilde. Her vælger du så den rigtige kilde fra den liste, du har oprettet (se senere). 
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Figur 16 Menu for indsættelse af litteraturliste 

 

 
Figur 19 Opret kilde - her en internetkilde 

 

Du kan så indsætte en automatisk bibliografi (=litteraturliste) sidst i din opgave. Det gør du ved at vælge 
Bibliografi under fanebladet Referencer.  

Som du kan se af figur 16 er der her én Bibliografi 
(dss. en litteraturliste), du kan vælge. 

Administrer kilder viser dig de kilder, du bruger (eller 
har brugt i tidligere dokumenter) – derfor udtrykket 
kildestyring. Du kan endvidere både genbruge, redi-
gere og oprette en ny kilde her.  
Nedenunder i figur 17 ses Administrer kilder-
menuen med åbnet menu for Rediger kilde.  
Bemærk at du skal udfylde et antal felter med oplys-
ninger, og hvilke oplysninger, du skal skrive, afhæn-
ger af om du som kilde har en bog, en film, internet – 
eller hvad det nu måtte være.  
Nederst i Administrer kilder kan du se et felt, hvor 
Word viser dig, hvordan forkortelsen for kilden vil se 
ud. Der benyttes en standard, der er almindelig god-
kendt, og derfor skal du ikke hverken her eller i litte-
raturlisten spekulere over formen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Det er især vigtigt ved anvendelse af internetkilder at udfylde 
Opret kilde korrekt. Som figur 19 viser, skal man huske at anfø-
re både navnet på websiden og det præcise tidspunkt, du læste 
websiden. En simpel adresse på websiden er altså ikke nok. 
Dertil er internettet for dynamisk en størrelse!  

Husk at placere din litteraturliste til sidst i opgaven og at den 
kan opdateres med ”et klik” på samme måde som indholdsfor-
tegnelsen. Uanset hvornår du opretter kilder kan du derfor al-
tid hurtigt ajourføre listen over din litteratur. Du kan også op-

 
Figur 17 Administrer kilder - eller Kildestyring 

 

 
Figur 18 Opret kilde - her en bog. 
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Dette er et eksempel på 
en tekstboks, der giver 
din tekst liv og farve – 
men overvej altid dine 

virkemidler! 

 
 

 
Figur 21 Under Referencer finder du "Ind-
sæt fodnote" 

 

rette en liste over billeder eller figurer (se mit eksempel side 12): Referencer / Indsæt liste over figurer. 

Indsættelse af billeder 
Klik på det sted, hvor billedet skal indsættes. Klik på Billede i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt. 

 Gå til det billede, du vil indsætte. Dobbeltklik på 
det billede, du vil indsætte.  

Du kan indsætte billeder som angivet, men 
Word er ikke god til at fastholde billedet dér, 
hvor man vil have det. Ændrer man i teksten, 

flytter billedet sig helt umotiveret. 

Indsæt derfor i stedet først en tekstboks (Indsæt / Tekst-
boks / Simpelt tekstfelt) og indsæt derefter billedet heri. Det er såle-
des det, jeg har gjort med billedet af Tekstboks nedenunder.  

Der er adskillige tekstboks-formater at vælge imellem. Ved almindelige 
billeder vil jeg foreslå, du bruger Simpel tekstboks – men ellers kan du 
peppe din opgave op med en faktaboks i flere spændende formater!  

Det vil også være en god ide at sætte tekstombrydningen til Tæt. Det 
kan du gøre på flere måder – f.eks. ved at klikke på billedet og vælge 
Tekstombrydning i Formater i Fanebladene. 

Husk: Formater viser sig kun mellem fanebladene hvis du har klikket på 
et billede!  

Et andet problem – sæt ikke billeder ind med mindre de er nødvendige – 
og medmindre de ikke er for store. Word har en tendens til at gøre den samlede fil meget stor, hvor du 
bruger billedfiler på 1 Mb eller mere! 

Indsættelse af fodnoter  
Kildehenvisninger eller andre sekundære oplysninger, placeret 
som fodnoter, fungerer ved, at der efter et afsnit i opgaven står 
et lille tal, som henviser til en note nederst på siden.  

Noten kan henvise til materiale i litteraturlisten, og derfor er det 
tilstrækkeligt, hvis det entydigt fremgår, hvilket materiale der er 
anvendt. F.eks. kan en bog som P.C. Willemoes Jørgensen: De sto-
re opdagelser, Gyldendal, 2. udg. 1974 i noten forkortes som:  
(Jørgensen, 1974 ) 

  

Figur 20 Menu for indsættelse af billede 
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Figur 22 Menu for sidehoved og sidefod 

Hoved- og sidefod 
I denne menu under fanebladet Indsæt kan du skrive f.eks dit navn 
i sidehovedet og i sidefoden skrive sidetal. Dermed kommer det til 
at stå på alle sider – undtagen den forside, du har valgt! 

Brug den automatiske funktion hertil og vælg mellem de mange 
muligheder den, der (som dette dokument) fortæller både hvilken 
side, man er på og hvor mange sider, der er ialt.  Det er den, der 
hedder Side x/y. 

Denne sideangivelse sikrer at en læser (lærer eller censor) ikke er i 
tvivl om hvor mange sider, din opgave består af. 

Tastekombinationer  
Det kan være en god aflastning af ens musearm at bruge tastekombinationer … Her er nogle af de gode og 
nemme at bruge:  

 Ctrl + a (markerer hele dokumentet)  

 Ctrl + s (gemmer)  

 Ctrl + c (kopierer det markerede)  

 Ctrl + v (indsætter det markerede)  

 Ctrl + n (ny side). 

 Ctrl + p (print) 

 Bruger man Windowstasten (den med flaget!) i kombination med s kan man oprette 
skærmklip. Dette forudsætter dog at man har haft OneNote startet mindst en gang! 
Siden bliver da grå og med det kors, der dukker op, kan man markere præcis det ud-
snit af et billede eller en tekst, man har brug for. Bruger man OneNote som destination får man kil-
deoplysningerne med. Se et eksempel i Figur 24. 

 Andre fordelagtige tastekombinationer: 

CTRL+TILBAGE 
Slet et helt ord  

WINDOWS LOGO+M 
Minimér alle vinduer  

WINDOWS LOGO+SKIFT+M 
Gendan minimerede vinduer  

WINDOWS LOGO+E 
Åben Denne computer  

ALT+PRT SCR 
Tag et skærmbillede kun af 
det aktive vindue  

 WINDOWS LOGO 
Åben eller lukker menuen 
Start  

CTRL+T 
Åben ny fane i browser  

CTRL+SKIFT+T 
Genåben lukket fane i brow-
ser  

ALT+TAB 
Skift mellem de åbne ele-
menter  

CTRL+PIL NED eller OP 
Flyt indsætningspunktet til 
begyndelsen af det næste el-
ler foregående afsnit  

ALT+MELLEMRUM 
Åben genvejsmenuen til det 
aktive vindue  

CTRL+SKIFT+VILKÅRLIG PI-
LETAST 
Fremhæv en tekstblok  

CTRL+SKIFT, men du træk-
ker et element 
Opret en genvej til det mar-
kerede element  

ALT+F4 
Luk det aktive element, eller 
afslutter det aktive program  

I Internet Explorer:  

CTRL+E 
Åben søgepanelet  

CTRL+F 
Start værktøjet Søg  
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CTRL+I 
Åben panelet Foretrukne  

CTRL+N 
Åben et nyt vindue med den 
samme adresse  

CTRL+W 
Luk det aktuelle vindue  

 

 Denne funktion findes også som selvstændig funktion i Word 2010. Under Indsæt finder du en 

menu for Skærmbillede. Skærmbilleder er praktiske, hvis du vil tage billeder af oplysninger, der 

kan blive ændret eller forældet, f.eks. nyheder. Skærmbilleder er også velegnet til kopiering af 

data fra websider og andre kilder, hvis formatering måske ikke kan overføres til noter på nogen 

anden måde. Skærmbilleder er statiske billeder. Når du tager et skærmbillede af noget (f.eks. en 

webside), og oplysningerne ændres i kilden, opdateres skærmbilledet ikke. Bruger du denne 

funktion, kan du ikke markere udsnit. 
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Skærmklip taget: 06-11-2011 23:14 

  
Figur 23 Skærmbilledfunktionen. 

 

Når du klikker på knappen Skærmbillede, kan du 

indsætte hele programvinduet eller bruge værktøjet 

Skærmklip til at vælge en del af vinduet. Det er kun 

vinduer, der ikke er blevet minimeret på proceslin-

jen, der kan hentes. Åbne programvinduer vises som 

miniaturer i galleriet Tilgængelige vinduer, og når 

du placerer markøren på en miniature, vises et 

værktøjstip med programnavnet og dokumenttitlen. 

 

 

 

  

 
 
Læreren AS - Anders Christian Sørensen - Skema 
- Lectio - Herning Gymnasium 
https://www.lectio.dk/lectio/221/SkemaNy.asp
x?type=laerer&laererid=1360394395&week=45
2011 
Skærmklip taget: 06-11-2011 23:15 
 

 Figur 24 Eksempel på skærmklip af Internet-

kilde! 

 
 

https://www.lectio.dk/lectio/221/SkemaNy.aspx?type=laerer&laererid=1360394395&week=452011
https://www.lectio.dk/lectio/221/SkemaNy.aspx?type=laerer&laererid=1360394395&week=452011
https://www.lectio.dk/lectio/221/SkemaNy.aspx?type=laerer&laererid=1360394395&week=452011
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Sidelayout 
 

En række ganske elementære, men alligevel gode 
og nødvendige indstillinger finder du under Sidelay-
out.  

Her kan du indstille margener, vælge om siden skal 
være liggende eller stående, vælge størrelse (f.eks. 
vælge mellem A4 og A3 eller A6), vælge spalter (un-
der kolonner) og indstille orddeling.  

Det sidste er af betydning for tekstens udseende. Jo 
mindre orddelingszone, jo pænere højreside får du. 

Bemærk at hvis du f.eks. vil sætte en side op med en 
overskrift, der går på tværs af hele siden, mens tek-
sten skal stå i spalter, vil Word automatisk indsætte 
et sektionsskifte. Det betyder, at hvad du gør af 
ændringer med teksten før ikke har konsekvenser 
for teksten efter (og omvendt!) 

 

Her til venstre ser du mulighederne for netop at 
indsætte sideskifte og sektionsskifte, hvor man øn-
sker det af hensyn til layout.  

 

 

 
  

Figur 25 Sidelayoutmenuen 

Figur 26 menu til side- og sektionsskifte 
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Afslutning 
Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til elever på Herning Gymnasium i forbindelse med undervisning 
i at skrive større opgaver med hjælp af Word.  

Tanken er at lette, ikke at besværliggøre arbejdet med at skrive i Word. Har du forslag til andre fif, som kan 
støtte vi dovne i at slippe så let om ved det som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten, så skriv til 
mig herom (as@herning-gym.dk). 

Andre gode råd modtages også gerne! 

Er der noget der ikke er blevet forklaret – eller ikke forklaret godt nok, så enten skriv – eller spørg. Når du 
det ikke i de to IT-lektioner, kan du kontakte os i lokale 21.44 hver dag! 

 

AS 
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