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Förenklad grundkurs i Office Word 2010
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Office Word 2010
Här är en genomgång av hur man använder Word 2010 för att skriva texter och skapa enklare
dokument med bland annat bilder. Jag kommer att gå igenom hur man förändrar typsnitt färger,
samt placerar tabeller och bilder samt några av de mest användbara funktionerna så som t ex. sidfot
eller sidnumrering. Word innehåller långt fler val och funktioner än vad vi någonsin kommer att
använda, så det gäller att lära sig vad som är bra att ha och vad man kan ignorera.
Det här dokumentet är bland annat skapat i just Word 2010 och sedan sparat som en PDF.
Leta reda på startsymbolen till Office Word 2010 på din dator.
Den kan befinna sig i startlisten längst ner på skrivbordet, och/eller i Windows startlist för program,
eller kanske som en ikon direkt på ditt skrivbord. Det beror på vem som installerat programvaran
samt vilken version av Windows du använder.
Startsymbolen för Word 2010 brukar i alla fall se ut så här.
När du startar Word 2010 kommer programmet att automatiskt öppna en tom sida du kan börja
skriva på. Som du ser så finns det massor av knappar, menyer och val i flikar och lister. Därför så
behöver vi först lära oss vilka vi vill använda och vilka vi kan ignorera.
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Om du håller muspekaren över ett av verktygen i listen kommer en beskrivning att visas.

Om du byter flik kommer andra verktyg att visas. Flikens namn beskriver vad för slags verktyg man
kan tänkas hitta under den. Varje flik har sin egen kategori av verktyg.
Verktyget ”Infoga bild från fil” befinner sig under fliken ”Infoga”.

Håll muspekaren över verktygsknappen så visas en beskrivande hjälptext.

Om du undrar vad en symbol betyder håller du alltså muspekaren ovanför!
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Om du inte redan startat Word 2010 vill jag att du gör det nu.

Att trycka på Enter betyder alltså nytt stycke. Det blir en tom rad efter texten man skriver.
Att trycka på Shift + Enter betyder, ny rad, eftersom texten fortsätter direkt under föregående rad.
Om du vill se vad som är vad kan du välja att visa formateringar.

Du ser då vad som är ’nytt stycke’ och vad som är ’ny rad’.
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Nu provar vi att spara vårt dokument.
Vi ska spara det under den mapp du tidigare bör ha skapat som befinner sig på vår server.
Du skall alltså inte spara lokalt i "Mina dokument" på den dator du råkar sitta vid idag.
Mitt exempel gäller deltagaren Anders Andersson.
Välj menyn Arkiv. Och sedan Spara som.

För att hitta rätt nu måste vi leta reda på en genväg som finns på skrivbordet.
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Välj skrivbord i den vänstra rullisten och leta rätt på Datahusets genväg.
Välj den mapp som har ditt namn. (som du skapat tidigare)
Ge dokumentet ett bra namn som
beskriver vad det är.
Jag döpte mitt till testdokument.

När du sparar ändringar använder du
Spara istället eftersom du inte vill ändra
namn på dokumentet.

sidorna.

När du fortsätter skriva eller göra ändringar vill du att
ändringen sker i det befintliga dokumentet.
Använd då Spara istället för Spara som för att uppdatera.

Ibland vill man spara dokumentet i ett äldre format så att andra personer som har en äldre version av
Word än vi har kan öppna dokumentet. (*Apache OpenOffice kan t ex. öppna och spara detta format)
Välj i sådana fall nytt format i Filformat menyn under själva filnamnet. Förslagsvis Word 97

*Apache OpenOffice är en
ordbehandlingssvit som motsvarar
Microsoft Office men som är gratis att
hämta och använda för skolor och
privatpersoner.
LibreOffice är ett annat omfattande
kontorspaket av professionell kvalitet
som du gratis kan installera och använda.
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Vi ska nu skapa ett nytt dokument som ska innehålla olika sångtexter jag hittat.
Jag tänkte att vi skapar nytt dokument utan att stänga programvaran först.
Man kan nämligen starta/skapa fler dokument och arbeta med dem samtidigt.
Välj Arkiv

och sedan Nytt

välj Tomt dokument

klicka på Skapa

Spara det nya dokumentet på din mapp på Datahuset.
Döp dokumentet till Barnvisor.
Spara i filformatet rtf.
Filformatet RTF betyder Rich Text Format och kan
användas utav de flesta datorplattformar utan att
man installerat någon programvara för ordbehandling.

Se sidan 5 om du glömt hur man sparar.
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Skriv av/in följande text i det nya dokumentet du sparat som Barnvisor.rtf

Första raden blir titel på sången. (Vi ska göra den i fet stil senare)
Nytt stycke

Ny rad

Du får Nytt stycke genom att trycka på Enter och Ny rad genom att trycka Shift + Enter.
Efter ett stycke får man en tom rad och efter en radbrytning fortsätter text man skriver direkt under
föregående rad.

Nytt Stycke

Ny rad

Klicka på "Visa styckemarkeringar" om du vill se hjälptecken.
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Som du kanske märkt är vissa ord understrukna med en röd linje.
Det beror på att Word uppfattar dem som felstavade.
Word har automatiskt gissat att vi skriver på Svenska och har därefter startat rättstavningen.
Om du högerklickar på ett ord som fått en röd understrykning försöker Word presentera olika
stavningsalternativ. Det är inte alltid Word kan gissa, eller gissar rätt, men ofta fungerar det bra.
Högerklicka på ordet Ekorr’n

Du får då upp tre förslag.
Man har skrivit Ekorr’n för att man sjunger så, men egentligen heter det och stavas Ekorren.
Om du högerklickar på tallegren får du följande förslag.
Rätt förslag är tallgren.

Man har stavat det "tallegren " även fast det är fel, eftersom att det rimmar på "sitt lilla ben ".
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Du kan ställa om rättstavningen till andra språk.
Jag tänkte vi skulle lägga in två engelska ord varav ett felstavat i vår svenska mening och sedan
rättstava just dessa två.
Skriv in följande text.

Som du ser blir de engelska orden markerade som en misstänkt felstavning.

Markera orden.. Håll ned muspekaren och dra över orden så de blir markerade med blå färg.
Byt språk genom menyn Granska

Och välj sedan Språk/Ange Redigeringsspråk
Ange sedan att språket för våra markerade ord
skall vara engelska.
Ett av orden ser ut att vara felstavat även på engelska,
så vi högerklickar på det och väljer English.

10

Lägg till följande texter i dokumentet Barnvisor.rft och spara.
Du kan trycka Ctrl + S för att snabbt spara ändringar i ett dokument medan du skriver.






Jag vill att du gör varje rubriktext i fet stil.
Markera text med muspekaren
Högerklicka på markering
Välj symbolen för fet text
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Du kan även ange fet stil från menyn Start och sedan symbolen F
Du kan även markera alla textstycken du vill ha i fet stil genom att hålla ned Ctrl tangenten medan du
markerar texten. Prova så får du se.
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Vi provar att ändra på teckensnitt, storlekar och färger.
Skapa följande dokument och spara det som Rowyourboat.doc

Markera den övre raden och ge den teckensnitt Cooper Std Black storlek 16 i röd färg.
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Ändra bakgrundsfärg och förgrundsfärg. Jag använde Comic Sans MS fet stil till löpande text.
Storlek 18

Storlek 11

Understruket

Jag lånade en båt från teckensnittet Webdings och gav det storleken 72 samt en blå färg.
Båten får du genom att skriva bokstaven stora T
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Vi kopierar och klistrar in text.
Skapa ett nytt dokument (se sidan 7) och spara det i en egen mapp under namnet Visor.docx
Skriv in texten
Markera texten genom att med höger musknapp dra muspekaren över texten så den får en blå färg.
Högerklicka sedan med muspekaren över texten och välj Kopiera.

Ställ sedan markören på under texten du skrivit och klistra in en kopia.
Du högerklickar och väljer Inklistringsalternativ
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Fortsätt texten genom att lägga till följande.

Öppna fliken Urklipp (Du hittar den under fliken Start)

Markera sedan hela raden du skrivit och kopiera den (se sidan 15)
Texten du kopierar hamnar nu i urklipp och vi kan använda den vid fler tillfällen.
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Placera textmarkören på raden under föregående och klistra in texten från urklipp.

För att radbryta och få texten direkt under föregående. Använd Shift + Enter (se sidan 4)

Fortsätt och skriv in nästa textrad i sången.
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Klistra sedan in från urklipp igen.

Skriv in texten Mormors lilla kråka på samma vis genom att kopiera och klistra in stycken du ser
återkommer i texten.
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Flytta på textstycken!
Jag upptäcker nu att första och andra versen i mormors lilla kråka hamnat fel och behöver byta plats.
Markera hela sista stycket .
Håll sedan muspekaren ovanför det blå området och tryck ned vänster musknapp samt dra markören
upp till den hamnar framför första ordet i föregående stycke och släpp sedan upp musknappen.
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Här är några kortkommandon du kan använda.

Skapa ett nytt dokument och skriv in nedanstående texter.
Vi ska sedan i efterhand söka efter ord och ändra dem.

Spara dokumentet som inbjudan.doc
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Du kan söka och ersätta text i ett dokument genom Startfliken.
Kortkommandona är Ctrl+B för att söka och Ctrl+H för att ersätta.

Om du klickar Sök och skriver in ordet söndag, så visas var i dokumentet ordet förkommer.

Du kan även se var ordet du söker är en del av i en annan ordform.
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Du kan även välja att göra en avancerad sökning.
Du kan då expandera sökrutan och använda fler sökkriterier.

Jag vill att du ersätter några ord i texten.
Använd Sök och ersätt. Ctrl+H
Söndag skall vara lördag.
Vi ändrar från januari till mars.
Ändra ordet ramla till trillade.
Flytta sagan om gubben så den hamnar längst ned.
(se sidan 19)
Skriv översta raden i fet stil.
(se sidan 12)
Spara sidan. Ctrl+S
Ersätt alla
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Sidorientering
Du kan ändra sidan så att den ligger ned genom att välja fliken Sidlayout / Orientering
Du kan även ändra marginaler under fliken Sidlayout
Marginalen är det utrymme du ser mellan papprets kant
och där text börjar och slutar.
Sidbrytning
Ibland vill du börja på ett nytt blad utan att du fyllt sidan du skriver på helt.
Du kan då infoga en sidbrytning så får du en ny sida under den du skriver på.
Indrag
Du kan ange indrag så att en text börjar lite längre in på sidan är annan text.
Öppna dokumentet Prinsessan på ärten.docx
Välj fliken start.
Markera den text du vill göra indrag på.

Klicka på Öka indragsymbolen.

Minska indraget igen genom att
klicka på symbolen till vänster
Minska indragsymbolen.
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Du kan även göra ett mer exakt indrag från både höger och vänster.
Välj fliken Sidlayout öka indraget till 0,5 cm genom att klicka på pilen.

Linjal
Skapa ett nytt dokument och ta fram linjal om inte den redan visas.
Du hittar linjal under fliken Visa
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Hängande indrag

Ett hängande indrag gör att du kan ha en beskrivande text längst till vänster för att sedan tabba dig
fram till ett hägnade indrag som du angett genom att dra i den mellersta symbolen på linjalen.
Ett hängande indrag gör att en större mängd text kan löpa och sedan automatiskt byta rad med
början där vårt hängande indrag placerats ut.

Det är mycket viktigt att du drar ut det hängande indraget genom den mellersta av symbolerna
eftersom de andra betyder något helt annat.
Om du får fatt i fel symbol ångrar du med Ctrl-Z istället för att försöka flytta tillbaka det som gått fel.

Skriv av nedanstående text och tryck på Enter så att ett nytt stycke börjar.
Dra därefter ut ett hängande indrag på 4 centimeter på din linjal.
Det är viktigt att du drar i den mellersta symbolen.

Det hängande indraget kommer alltså att börja under den text vi skrivit in vid nästa stycke.
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Skriv sedan ordet Beskrivning och tryck sedan på Tabb tangenten så hoppar markören till indraget.

Skriv av texten ovan som även beskriver hur du skall gå tillväga.

När du är klar med dina hängande indrag gör du klokast i att dra tillbaka den mellersta symbolen.
Se till att du tryckt Enter och hamnat på ett nytt stycke. Dra därefter tillbaka det hängande indraget.
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Infoga textruta.
Välj fliken Infoga

Välj sedan Textruta.

Välj Enkel textruta.

Du kan skriva in den text du vill och flytta omkring rutan.
Du ändrar storlek på textrutan genom att dra i hörnsymbolerna.
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Tabbar
Du kan välja mellan olika tabb-typer genom att klicka i fältet för tabb-typ
Du placerar ut den tabb du valt genom att klicka på linjalen.

Du tar bort en tabb från linjalen genom att peka på symbolen du lagt på linjalen och dra den uppåt.
Prova att skriva nedstående prislista med hjälp av en högerställd tabb.
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Tabbar med utfyllnadstecken.
Välj fliken start och klicka på Stycke symbolen.

Klicka sedan på knappen Tabbar för att öppna dialogrutan Tabbar.

Här kan du fördefiniera tabbar med t ex. linje.
Man skriver in vart de skall börja och sedan dyker
de upp på linjalen när man är klar och stängt rutan.
Du skriver in flera tabbar på en gång genom att klicka
på Ange, så dyker de upp i listan under.
När alla tabbar är tillagda klickar du på OK.
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Vi provar att skapa några olika tabbar.
Börja med en tom sida.
Skapa en högerställd tabb vid 2,5 cm
Klicka sedan Ange.

Skapa nästa tabb vid 3 cm (vanlig vänsterställd)

Klicka sedan Ange.

Ange sedan en vänsterställd tabb vid 8 cm
Denna skall vara understruken..
Välj alternativ 4.

Klicka sedan Ange.

Nu är tabbarna klara och du stänger dialogrutan genom att klicka på OK.
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Du ser nu att tre tabbar har dykt upp.

Tryck ned tabbtangenten så att markören hamnar vid den första högerställda tabben.
Skriv sedan Namn:

Du märker att texten flyter
mot vänster kant istället för
åt höger som vanligt.
Klicka på tabbtangenten igen
så den hamnar vid nästa tabb
När du tabbar fram till den tredje
tabben, blir den understruken.

Den tredje tabben ger en
understrykning som sträcker
sig tillbaka till föregående tabb.
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Skriv klart följande.
Tabba fram till första tabben och skriv Namn:
Tabba sedan till nästa. Och sedan sista tabben som ger understrykningen.
Klicka sedan Shift + Enter för ny rad
Tabba fram till första tabben och skriv Adress:
Tabba sedan till nästa. Och sedan sista tabben som ger understrykningen.
Klicka sedan Shift + Enter för ny rad
Tabba fram till första tabben och skriv Ort:
Tabba sedan till nästa. Och sedan sista tabben som ger understrykningen.
Klicka sedan Shift + Enter för ny rad

Jag tänkte nu att vi kunde placera vårt adressfält i en textruta så vi kan flytta den vart vi vill.
Markera texten så att den blir blåmarkerad.
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Välj fliken Infoga och sedan Textruta.

Välj sedan Rita textruta så skapas en textruta med
ditt adressfält.

Omforma den genom att dra i
hörnen och flytta den dit du vill.
När du klickar på linjekanten
framträder omformningsrutor.
När du klickar på kanten och den
här
markören dyker upp kan
du flytta på textrutan.
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Punkt och nummerlistor.
Börja med att skriva av nedanstående sockerkaksrecept.

Markera ingredienserna och välj från Startfliken knappen Punktlista.
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Välj den runda punkten.

Markera ingredienserna och välj Nummerlista
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För att göra receptet lite finare markerar vi även fösta ordet Sockerkaka och väljer en Rubrik.

Spara dokumentet i din mapp som Sockerkaka.docx
Du kan även skapa en lista medan du skriver den. Skriv ordet Komihåglista och tryck ny rad.
Väljs Numrerad lista
och skriv sedan Packa väskan och tryck ny rad.
Fortsätt till du skrivit
Tandborste och avsluta sedan genom att klicka på listsymbolen.
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Du kan fortsätta en numrerad lista efter att ha skrivit annan text genom att välja Fortsatt numrering.
Välj numrerad lista igen och klicka sedan på symbolen som dyker upp.

Du kan också göra flernivålistor. Välj Flernivålista och sedan första valet.
Skriv in texten. Du ökar ett steg med tabb tangenten och minskar med Shift + Tab
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Spalter.
Du kan dela upp texten på en sida i fler spalter.
Välj fliken Sidlayout och sedan Spalter.

Öppna dokumentet Platshållartext.docx

Välj två.

Vi snyggar till det lite genom att justera texten mot både vänster och höger kant.
Markera all text genom att trycka ned Ctrl + A
Byt till fliken Start och välj sedan Justera.
Spara sidan.

Platshållartext är en datorgenererad text som inte betyder någonting.
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Infoga en Anfang.
Öppna dokumentet Prinsessan på ärten.docx
Markera bokstaven D i första meningen. Klicka på fliken Infoga och välj Anfang.
Välj Nedsänkt anfang.

Byt till fiken Start.
Markera anfangen och ändra typsnitt till Broadway. (Om bokstaven ej ’får plats’ minskar du storlek)

Stäng sidan utan att spara, och öppna den igen för att lösa uppgiften på nästa sida.
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Försök att göra om dokumentet så att den liknar denna.
All text är Bookman Old Style med Teckenfärg Mörkblå storlek 12 Justerad. Rubrik har storlek 40

Se sida 23 för att göra indrag 1 cm.

Se sida 33 för att göra rubrik.

Bokstav i anfang är Bookman Old Style storlek 38
Du minskar anfangrutan genom omformningspunkterna.
Minska rutan tills att den sträcker sig två rader istället för tre.
Spara som Prinsessan på ärten2.docx
40

Infoga symbol
Gå till fliken Infoga och välj Symbol

Du hittar andra symboler under Fler symboler

Jag snyggade till receptet med
En punktlista. Se sid 31.

Det finns specialtecken under nästa flik.
Välj det tecken du söker, markera och klicka infoga.
Du hittar fler tecken genom Deluppsättning.

Hitta på ditt eget recept och spara det i din mapp under filnamnet MittRecept.docx
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Infoga sidnumrering
Om du skriver ett längre dokument på flera sidor vill du kanske infoga en sidnumrering på varje sida.
Öppna Gösta Berlings Saga.docx
Välj fliken Infoga och sedan Sidnummer.

Välj Nederst på sidan.

Välj Oformaterat nummer 3
Klicka sedan Stäng sidhuvud/fot
Kontrollera att du fått sidnumrering.
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Infoga Försättsblad
Vi skapar ett försättsblad till Gösta Berlings Saga.docx
Klicka på fliken Infoga och sedan Försättsblad och välj Kritstreck.

Du får nu ett flertal ifyllnadsfält du ska fylla i på samma vis jag gjort på nästa sida.
Du behöver dock inget datum, så vi tar bort detta fält.
Klicka på det så det blir markerat, och sedan igen så att fliken blir mörkblå.
Tryck sedan på Delete tangenten.
(Första gången du klickar väljs innehåll och andra gången själva fliken)
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Fyll i fälten med följande text.
Radera datumrutan genom att först markera den och sedan trycka på Delete.
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Infoga sidhuvud och sidfot.

Texten i ett sidhuvud eller sidfot visas på varje sida.

Vi börjar med att infoga ett sidhuvud på dokumentet Gösta Berlings Saga.docx
Välj fliken Infoga och sedan Sidhuvud. Skrolla ned i listen och välj Kritstreck.

Ändra rubriktext till Gösta Berglings saga
Klicka sedan Stäng sidhuvud/fot
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Nu lägger vi till en sidfot till vårt dokument.
Välj fliken Infoga och sedan Sidfot. Skrolla ned i listen och välj Kritstreck.

Nu öppnas dokumentets sidfot.

Ändra text till Författare – Selma Lagerlöf

Klicka sedan Stäng sidhuvud/fot

46

Vi lägger till en Vattenstämpel.
Vattenstämpel är en bild som kommer att synas i bakgrunden på varje sida.
Välj fliken Sidlayout och sedan Vattenstämpel.

Välj Anpassad vattenstämpel.

Ange Bildvattenstämpel och välj därefter bilden inkBlots.jpg

Klicka sedan på OK.

47

Nu bör ditt dokument se ut ungefär så här.

Spara Gösta Berlings Saga.docx i din mapp.
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Infoga bild.
Välj fliken Infoga och sedan Bild.

Välj bilden Uppsala.jpg

Du kan ändra storlek på bilden genom att dra i de olika symbolerna som visas när bilden är aktiv.
De runda symbolerna i de fyra hörnen ändrar bildens storlek proportionellt.
De fyrkantiga symbolerna längst sidorna ändrar höjd eller bredd.
Den gröna symbolen längst upp roterar bilden.
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Beskära bild.
Jag vill nu beskära bilden så att mer av slottet syns.
Klicka på bilden så att den är aktiv. (Dubbelklicka)
Välj sedan Beskär.
Du får nu svarta kantsymboler i kanterna av bilden.
Dra i dessa och välj den del av bilden du vill ska visas.

Tryck ned Enter tangenten när du är nöjd så beskärs bilden.
Du kan sedan ändra storlek på den beskurna bilden så att den blir större igen.
Se sida 49.
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Figursättning framför text.
En infogad bild ligger på raden på samma sätt som en bokstav gör och kan inte flyttas fritt.
Vi kan koppla bort bilden från raden och låta den flyta fritt på sidan.
Markera bilden så att fliken Format visas. (Dubbelklicka)
Välj sedan Placering samt Fler Layoutalternativ.

Välj fliken Figursättning.
Välj Bakom eller Framför text.
Klicka på OK.

Bilden kan nu flyttas runt på sidan.
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Infoga bilden Uppsala.jpg igen och beskär den så att du visar andra delar utav den.
Infoga sammanlagt bilden tre gånger med figursättning framför text.
Lägg skuggning till den första bilden. Högerklicka på bilden och välj Formatera bild.

Välj sedan alternativ Skuggning.

Klicka på Förval symbolen och välj sedan Förskjuten diagonalt mot höger nederkant.
Som du ser kan du lägga till fler saker som linjer, reflektion och andra inställningar.
Det finns ett antal förvalda inställningar under Bildformat som vi kan prova.
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Bildformat.
Vi lägger till några redan färdiga bildformat till de resterande två bilderna.
Dubbelklicka på bilden så att Format fliken visas.
Välj sedan Bildformat samt Mjukt perspektiv, vitt

Till den tredje bilden har jag valt Elips, metall.

Du kan bestämma vilken bild som är framför den andre genom att Placera längst fram eller bak.
Du kan även låta text på sidan vara framför eller bakom bilden.

Högerklicka på bilden så får du fram menyn.
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Öppna dokumentet Gösta Berlings Saga.docx som du arbetat med tidigare.
Infoga bilden Selma.png, välj figursättning framför text och placera bilden på försättsbladet.
Omforma storleken

Se sid 49 och 50

Spara dokumentet
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