
Velkommen til Word 
Instruktioner, du kan redigere, dele og udskrive 

I modsætning til traditionelle brugervejledninger er dette dokument dit, som du kan 

skræddersy præcis efter dine behov. Du kan lære nogle grundlæggende ting om Word ved 

at læse det, men dette dokument er ikke kun til læsning. Det er også til redigering, så du kan 

lære det ved at gøre det selv. 

Hvis du vil øve dig i at bruge funktioner i Word, skal du se efter teksten Prøv det med rødt 

gennem hele dokumentet. 

 

Tidsbesparende: Hvis du kun har fået 

et minut, og du vil se, hvordan det 

fungerer, kan du se denne video: 

Velkommen til Word. 

Skriv velformuleret, med lidt hjælp 

Word kontrollerer automatisk stavning og grammatik og markerer forkert stavede ord med 

en bølget rød understregning. Grammatiske fejl får blå dobbeltunderstregning. 

Prøv det: Placer markøren i slutningen af dette afsnit, og tryk på Enter for at starte et nyt 

afsnit. Skriv en sætning med nogle stavefejl eller grammatiske fejl, og tryk på Enter for at 

afslutte afsnittet.  

Højreklik på den tekst, der er markeret med understregninger, eller tryk på F7. Vælg et 

forslag til at rette fejlene. 

https://www.microsoft.com/da-dk/videoplayer/embed/RE1FTHx


Du kan trygt regne med, at Word tæller 

dine ord 

Prøv det: Tryk på Returknappen efter denne linje, og skriv nogle ord. 

På statuslinjen nederst i vinduet kan du se en løbende optælling af antallet af ord i 

dokumentet. 

 

Gem det til senere, få adgang til det hvor 

som helst 

Når du gemmer dokumentet i OneDrive, har du adgang til det alle steder: på din computer, 

tablet eller telefon. Dine ændringer gemmes automatisk. 

 

Prøv det: Vælg Filer > Gem som og vælg derefter OneDrive og navngiv dette dokument. 

Hvis du logger på Office 365 på en anden enhed, vil dette dokument være på listen over de 

seneste filer. Du kan fortsætte, hvor du slap... også selvom du har efterladt dokumentet 

åbent på den computer, du bruger nu. 



Del og samarbejd 

Når dette dokument er gemt i OneDrive, kan du dele det med andre. De behøver ikke 

engang at have Word for at åbne det. 

Prøv det: Vælg Del, og send et link til dokumentet (tastaturgenvej - Tryk på Alt+F+Z eller 

Alt+Z+S). 

Du kan sende linket ved at skrive en persons mailadresse eller ved at kopiere linket og 

indsætte det i en meddelelse eller chat. Hvis du vil have dem til at læse dokumentet, men 

ikke redigere det, kan du give dem skrivebeskyttet adgang. 

Hvis de ikke har Word, åbnes dokumentet i deres webbrowser i Word Online. 

Tilføj visuelle elementer med billeder fra 

internettet 

 

Word fungerer med Bing for at give dig adgang til tusindvis af billeder, du kan bruge i dine 

dokumenter. 

Prøv det: Tryk på enter efter denne linje for at lave en tom linje: 

1. Med markøren i det tomme område herover skal du gå til fanen Indsæt, vælge 

Onlinebilleder og derefter søge efter noget, som f.eks. clipart med hundehvalp. 

2. Markér det ønskede billede, og vælg Indsæt. 



Gør dit budskab mere visuelt ved at 

formatere tekst 

 

For at formatere tekst skal du markere den og derefter vælge en knap i området Skrifttype 

eller Afsnit på fanen Hjem. 

Prøv det: Markér tekst i linjerne nedenfor, og vælg formateringsindstillinger, så teksten er et 

eksempel på den formatering, den beskriver: 

 
Fed (tastaturgenvej: CTRL+F) 

 
Kursiv (tastaturgenvej: CTRL+K) 

 
Fremhæv 

 
Skriftfarve 

 
Punkttegn 

 
Nummerering 

Pro tip: Hvis du har markeret hele ord i denne øvelse, lagde du så mærke til, at der i Word 

dukkede en lille værktøjslinje op med indstillinger for skrifttypeformatering? 

Mellem den og tastaturgenveje, som f.eks. Ctrl+F 

og Ctrl+K, sparer du tid ved ikke at være nødt til at 

gå til fanen Hjem hele tiden. 



Skab magi: anvend Overskriftstypografier 

Overskriften for denne del ("Skab magi: anvend Overskriftstypografier") ligner de andre 

overskrifter i dokumentet, men den er ikke lige så nyttig. Den er formateret med 

skrifttypeindstillinger (skrifttype, størrelse og farve), mens andre overskrifter er formateret 

med en Overskriftstypografi (Overskrift 1, for at være præcis). 

 

Kan du se den lille trekant, når du holder musen over de 

andre overskrifter? 

Du kan skjule og udvide alt under en overskrift, som en 

disposition. Men denne virker ikke. Lad os løse problemet. 

Prøv det: Anvend typografien Overskrift 1: 

1. Placer markøren et sted i overskriften ovenfor ("Skab magi: anvend 

Overskriftstypografier") – markér ikke noget. 

2. På fanen Hjem skal du finde Typografier og vælge Overskrift 1 (tastaturgenvej 

Ctrl+Alt+1). 

Værsgo! Nu ser den både ud som en overskrift og fungerer også som én. 



Giv dit dokument en øjeblikkelig 

opfriskning 

 

Typografisæt og temaer, som gør det muligt helt at ændre dit dokuments tilsnit på et 

øjeblik. De fungerer bedst, når dokumentet er formateret med typografier (så det er godt, vi 

har rettet Overskriftstypografien ovenfor). 

Prøv det: Udforsk typografisæt og temaer: 

1. På fanen Design skal du vælge Temaer og vælge et tema på rullelisten. 

Bemærk, at galleriet med typografien indstiller opdateringer til at afspejle det valgte 

tema. 

2. Vælg et tema, du ønsker fra rullemenuen, og klik for at anvende det. 



Bare for sjov 

Hvis du har lidt længere tid, så prøv disse. 

Prøv det: Søg og erstat 

Tryk på Ctrl+H, og brug Søg og Erstat for at erstatte alle forekomster af Prøv det med Jeg 

har prøvet det. 

 

Prøv det: Ombryd tekst omkring billeder 

Nogle af billederne i dokumentet er placeret 

ved siden af et afsnit med tekst. Du kan prøve 

at udforske tekstombrydning: Markér billedet 

her ved at gå til Formatér > Ombryd tekst, og 

brug pil op/ned-tasterne til at bevæge dig 

mellem indstillingerne for at få en 

forhåndsvisning af resultaterne. 



Få hjælp til Word 

 

Med søgefeltet Fortæl mig kommer du direkte til kommandoer og Hjælp i Word. 

Prøv det: Få hjælp: 

1. Gå til Søg øverst i vinduet. 

2. Skriv, hvad du vil gøre. 

Skriv for eksempel: 

• Tilføj vandmærke for hurtigt at komme til kommandoen vandmærke. 

• Hjælp for at gå til hjælp til Word. 

• Uddannelse for at se en liste over kurser i Word. 

• Nyheder for at se en liste over de seneste opdateringer til Word 

Fortæl os, hvad du synes 

Du er velkommen til at give os feedback på skabelonen, så vi kan levere indhold, der er 

virkelig nyttigt og praktisk. Tak! 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854193
https://support.office.com/da-DK/article/tips-for-editing-welcome-to-word-a7115782-e1c3-4a17-ae46-5ad889009a88?ui=da-DK&rs=da-001&ad=DK

