VEJLEDNING I BRUG
AF WORD
IT introduktion 2020

Resumé

I denne vejledning gennemgås de mest basale funktioner i Word, så du kan imødekomme de
krav der stilles til skriftlige opgaver på IBC
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1 Margen, sidehoved og sidefod
1.1 Margen
For at redigere margener klikkes på fanebladet ”layout” og derefter på ”margener”

Herefter klikkes nederst på brugerdefinerede margener:

Herefter kan margener justeret efter behov. På IBC anvendes en venstre og højremargen på 2
cm og top- og bundmargen på 3 cm.
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1.2 Sidehoved/sidefod
For at skrive i sidehovedet eller sidefoden kan du enten dobbeltklikke i området, hvor
sidefoden eller sidehovedet er i dokumentet eller klikke på sidehoved eller sidefod under
fanebladet ”Indsæt” -> ”sidehoved” eller ”sidefod”.

Herefter får du forskellige muligheder for at indsætte en standardskabelon eller du kan blot
redigere sidehovedet eller sidefoden som du ønsker det.

2 Indsætte referencer til tekst, figur, tabel
2.1 Referencer til tekst
For at indsætte referencer skal du klikke på fanebladet ”referencer” og derefter ”indsæt
citat”.

Klik på ”opret kilde” for at oprette en ny kilde. Herefter skal du vælge kildetype i listen.
Afhængigt af hvilken kildetype du angiver, vil du skulle oplyse om forskellige forhold om
kilden, der gør det muligt for læseren at finde kilden og fx vurdere relevans og aktualitet.
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Når du vil indsætte en reference trykker du blot på ”indsæt citat” igen og vælger den kilde du
vil indsætte i teksten. Referencen kommer til at stå i forlængelse af din tekst i kort form typisk med angivelse af forfatter og årstal.
For at angive sidetal fx til en bog, skal du højreklikke på referencen eller blot klikke på pilen til
højre for referencen. Derefter på rediger citat og angive sidetal.

2.2 Referencer til figur/tabel
For at indsætte referencer til figurer/billeder/tabeller skal du først klikke på den figur/billede
eller tabel du vil indsætte referencer for. Derefter klikkes på fanebladet ”referencer” og så på
”billedetekst”.
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Du skal så angive om der er tale om fx en figur (billede) eller en tabel. Du kan skrive så skrive
i rubrikken ”billedtekst” og give det en passende overskrift. Overskrifter placeres over
figur/tabel mens kilde eller forklaring i note placeres under figur/tabel.
Bemærk, at figurer og tabeller nummereres og at word opdatere nummerering så det passer
med hvor tabellen/figuren indsættes.

3 Bibliografi (Litteraturliste/kildeliste)
For at indsætte en litteraturliste klikkes på fanebladet ”referencer” og derefter bibliografi

Klik på den indbyggede bibliografi kaldet ”Referencer”.
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Herefter indsættes en litteraturliste med titlen ”Referencer”. Du kan nemt ændre overskriften
til ”Litteraturliste”
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4 Brug af overskrifttypografier
Hver gang du opretter en overskrift skal du angive en overskrifttypografi. På den måde kan du
nemt skabe en ensartet struktur og få word til at lave en indholdsfortegnelse automatisk.
For at bruge en overskriftstypografi skal du klikke på fanebladet ”hjem” og derefter vælge den
rette typografi til din tekst i menuen med typografier.

Overskrifter er inddelt i niveauer, hvor 1 er største. Typisk anvendes op til 3 niveauer i et
dokument. Du skal tage stilling til hvilket niveau din overskrift vedrører.

Du kan formatere overskriftstypografierne fx hvis du ønsker at øge skriftstørrelse eller ændre
skrifttype. Når du har foretaget formateringen markerer du den formaterede overskrift og
højreklikker på overskrifttypografien i menuen og vælger at ”opdater Overskrift 1, så det
svarer til markeringen”.
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5 Nummerering af afsnit
For at nummerere afsnit/overskrifter skal du blot vælge hvilken form for nummerering du
ønsker i listebiblioteket. Du finder listebiblioteket under fanebladet ”hjem”:

Derefter klikkes blot på den liste man ønsker. Dog skal det være en nummereret liste.
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6 Sidetal
For at få sidetal til at starte korrekt kræver det at man inddeler sit dokument i nogle
sektioner. En sektion kan betragtes som et deldokument med mulighed for fx at tilpasse
margener, sidehoved, sidefod, layout og også sidetal uden at det har indflydelse på andre
sektioner.
Man bør fx inddele sit dokument i:
1. Forside + indholdsfortegnelse (ingen sidetal, sidehoved/sidefod)
2. Indledning, problemformulering, hovedafsnit, konklusion, litteraturliste og bilag (med
sidetal, sidehoved og sidefod)
For at inddele dokumentet i ovenstående to sektioner skal der indsættes et sektionsskifte
efter indholdsfortegnelsen.

Det gør man ved at klikke på fanebladet ”layout” og derefter på ”skift”

Derefter klikkes på ”Næste side” under ”sektionsskifte”
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For at indsætte et sidetal korrekt skal du først fjerne sammenkædningen til forrige sektion dvs.
den sektion med forside og indholdsfortegnelse. Det gør du ved at dobbeltklikke i sidefoden i
dokumentet og fravælge sammenkædning:

Det samme gøres for sidehovedet, hvis du ønsker at sidehovedet ikke skal fremgå i
indholdsfortegnelsen og på forsiden.
For at indsætte sidetal skal du stille markøren på den side, hvor side 1 skal være. Derefter
klikker du på fanebladet ”indsæt” og derefter ”sidetal”. Klik på ”formater sidetal”
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Og vælg at sidenummerering skal begynde med side 1:
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7 Indholdsfortegnelse (automatisk)
Når du har givet din tekst overskrifter med overskrifttypografien i word og indsat sidetal
korrekt, er du klar til at indsætte en indholdsfortegnelse.
Du placerer blot markøren på den side hvor indholdsfortegnelsen skal være og vælger
fanebladet ”referencer” og derefter klikker på indholdsfortegnelse.

Du kan altid få word til at opdatere indholdsfortegnelse hvis fx sidetallene har ændret sig eller
der er tilføjet flere overskrifter til dit dokument.
Du klikker blot på ”opdater tabel” ved din indholdsfortegnelse.

8 Ordoptælling, beregning af normalsider
Du får word til at optælle ord og tegn ved at markere den del af teksten du vil tælle fx
indledning, problemformulering, hovedafsnit og konklusion og klikker på ikonet nederst til
venstre:

Derefter fremkommer følgende boks:

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Du angiver tegn m. mellemrum og
normalsider et passende sted i dokumentet fx på forsiden.
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