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PIM Skriva 
http://www.pim.skolutveckling.se/ 
 
Examination 
http://pimbevis.skolutveckling.se/ 
 

Nivå 1 
• Frågefilm om sökning på internet 
• Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder 

 
http://www.pim.skolutveckling.se/upload/PIMpresentation.ppt 
 

Skriva 

Det handlar inte bara om hur du skriver utan också hur lätt det är för andra att ta del av 
ditt dokument.  
Du får tips om hur du gör snyggare layout med rubriker, ingress, brödtext och infogade 
bilder.  
Med tabeller och grafik blir dina dokument ännu mer tilltalande. 

A Lättlästa dokument 

Bokstävernas form och storlek, det som kallas typografi, betyder mycket 
för dokumentets läslighet och karaktär. Antalet tecken per rad får inte bli 
för stort, då känns sidan tung och svårläst.  
Andra välkända knep är att dela in texten i mindre, lättsmälta delar genom 
stycken och mellanrubriker. Listor och tabeller kan förtydliga, liksom 
bilder och bildtexter.  
Sist men inte minst måste naturligtvis texten vara välskriven och 
strukturerad, annars hjälper ingen typografi i världen!  

1 Marginaler  

Om du slår upp en bok och räknar antalet tecken per rad, inklusive mellanslag, så 
brukar det ligga runt 65. Enligt läslighetsforskningen är detta idealet  
Antalet tecken per rad styr du med dokumentets marginalinställning. Undvik att ha en 
radlängd över 13 cm. 

Så ställer du in marginalerna 
Kontrollera först att du är i Utskriftslayoutläge, så att du ser kanten på dokumentet. Om 
inte, klicka på tredje symbolen från vänster nere i vänstra hörnet, eller välj Visa - 
Utskriftslayout.  
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Välj Arkiv - Utskriftsformat.  
Förslag till marginaler: Vänster: 3 cm, 
Höger: 5 cm. 
Dessa inställningar ger ett harmoniskt 
och lättläst dokument.  
 

A4-arket är 21 cm brett. Marginalerna tar bort 8 cm, då 
återstår 13 cm. Antalet tecken per rad blir runt 75. Det är i 
mesta laget, så dela upp texten i korta stycken, annars blir det 
för tungläst. Du kan testa med ännu bredare marginaler, men 
många upplever då att papperet utnyttjas lite för dåligt. Testa 
dig fram till det som fungerar för dina behov. 
Radlängd, styckeindelning och rubriker betyder mycket för 
lättillgängligheten 
 

2 Teckensnitt 

Det finns tusentals olika teckensnitt, eller typsnitt, indelade i olika familjer. Ett 
teckensnitt med seriffer (fötter) är vanligast för den löpande texten, brödtexten. Words 
grundinställning är Times New Roman som är ett bra val i de flesta sammanhang. 
Denna teckensnittsfamilj kallas Antikva.  

Storleken mäts i punkter, p, ett typografiskt mått som motsvarar ungefär 0,35 mm. 
Words grundinställning är 12 p som är lagom för vanliga texter.   

Rubriker är ofta gjorda i ett rakare teckensnitt för att skapa kontrast till 
brödtexten. Vanligt är Arial eller Frutiger. De tillhör familjen Linjärer eller 
Sans Seriff. Storleken beror på innehållet, men är alltid tydligt större än 
brödtexten. Till höger ser du Arial, en linjär (saknar seriffer), och Times, en 
antikva (med seriffer).  
 

Så här ställer du in teckensnitten 
Om du inte hittar teckensnittsrutan som finns inringad i bilden nedan så högerklicka 
upptill i verktygsfältet eller klicka på Verktygsfält i Visa-menyn. Då får du fram en lista 
på olika verktygsfält. Välj verktygsfältet Formatering. 

Klicka på pilen invid 
teckensnittsrutan och välj Arial 
Narrow. 
Klicka på pilen vid storleksrutan 
och välj 22 p. 
Klicka på F (symbolen för fetstil). 
Kontrollera att justeringen är 
vänster (rutan till höger, se bild).  
Dessa inställningar är bara exempel på hur man gör, det finns inget som säger att detta 
förslag är mer "rätt" än något annat! 
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Nedan hittar du förslag till inställningar. Experimentera med storlek och teckensnitt tills 
du hittar dina egna favoriter. 

 

 

Rubrik  
Rubrikens funktion är att vara blickfång och startpunkt för 
läsningen; den ska vara både säljande och informativ. Välj 
normalt en Linjär, typ Arial, men för inbjudningskort och 
liknande kan du gärna ta något mera "snirkligt". Jag använder ofta 
Arial Narrow fet, runt 20 p, men det varierar mycket beroende på 
sammanhang. Experimentera fram dina egna favoriter! 

 

Ingress  
Under rubriken kan du ha en ingress som fungerar som aptitretare 
och leder läsaren in i texten. Välj med fördel ett teckensnitt utan 
seriffer, något större än brödtexten och i fetstil. För 12 p brödtext 
är vanligen ingressen 12-14 p. Jag använder ofta Arial Narrow 13 
p fet. 

 

Brödtext  
Den löpande texten sätts normalt i Times New Roman eller 
liknande. Den kallas brödtext eftersom sättarna förr fick betalt per 
ord; det var den löpande texten som gav bröd på bordet. Det finns 
även eleganta teckensnitt som Bodoni, som kan passa i brev. 
Words storleksinställning fungerar bra. Gå inte upp i storlek över 
12 p annat än för synsvaga personer. Det är oftast inte lämpligt att 
gå under 11 p. 

 

Mellanrubrik  
Mellanrubriker används för att göra texten mer lättläst. Välj en 
Linjär i fetstil i samma storlek som brödtexten. Jag brukar 
använda Arial Narrow 12 p fet. Det är ett nättare teckensnitt än 
Arial och i mitt tycke snyggare. 

Lägg mellanrubriken omedelbart ovanför brödtexten utan 
radmatning. En radmatning gör att mellanrubriken blir hängande 
mittemellan två stycken och inte får någon tillhörighet.  

  

 

Bildtext 

Den bör avvika i utseende från brödtexten, använd förslagsvis en 
Linjär. Placera bildtexten nära bilden, antingen med Words 
inbyggda funktion (avsnitt B6) eller med en textruta (avsnitt C6). 
Även här brukar jag använda Arial Narrow, 11 eller 12 p beroende 
på sammanhang. Kursivera den om du vill ha ännu större kontrast 
mot brödtexten. Gå inte ner för mycket i storlek, bildtexten är 
viktig för förståelsen och förtjänar att lyftas fram 
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3 Stycke 

Begreppet Stycke är centralt i ordbehandling.  
Nytt stycke skapar du genom att trycka på Enter-tangenten.  
Nytt stycke markeras bäst med en extra radmatning  

Indrag fungerar dåligt som styckemarkering när man använder vänsterjusterad text, 
eftersom både vänster- och högersidan av texten blir ojämn  
I tidningar med spalter markeras ofta nytt stycke med ett indrag. Indraget syns 
tydligt när texten är marginaljusterad, alltså rak både till höger och vänster. 

Viktigt är att du aldrig styr radlängden genom att trycka Enter för varje ny rad. Du 
sätter då in en kod för nytt stycke. Om du sedan gör ny marginalinställning eller skriver 
till text på en rad, bryts raderna på fel ställe. 
Det rätta sättet att styra radlängden är med lämplig marginalinställning i 
Utskriftsformat. sedan kan du lugnt skriva på och låta datorn bryta raderna på rätt ställe 

4 Betoning 

För att betona enstaka ord i löpande text kan du använda kursiv stil eller fetstil. 
Undantagsvis kan VERSALER fungera.  
Understruket tillhör skrivmaskinsepoken och är reserverat som standard för Internet-
länkar. Håll ner antalet betonade ord till ett minimum, det blir lätt rörigt annars.  

Betona ett ord genom att markera det med ett dubbelklick, klicka sedan på F 

eller K i verktygsraden. 

5 Uppräkningar 

Word har en färdig funktion för att göra uppräkningar med 
punkter eller siffror och därmed lyfta fram och förtydliga 
viktiga fakta eller instruktioner. 

Så ställer du in en punktlista 

1. Tryck Enter när det som skall höra till en punkt är klart 
2. Markera samtliga rader som ska bli en punktlista och 

tryck på knappen Punktlista i verktygsraden 

Vill du byta rad utan att göra nytt stycke, alltså utan att få en ny punkt, så tryck ner 
Shift-tangenten samtidigt som du slår Enter.  

Om du vill få punktlistan att börja längst ute till vänster kan du trycka på symbolen 
intill, Minska indrag. 
Du kan formatera punktlistorna genom att klicka på Format - Punkter och numrering. 
Under fliken Punktlista hittar du olika utseenden på punkterna och under fliken 
Numrerad lista kan du till exempel välja om du vill ha med paragraftecken eller byta 
från siffror till bokstäver 
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6 Tabbar 

Tabbar används vid uppställningar för att få saker rakt under varandra. Olika tecken har 
olika bredd. Därför fungerar det inte att använda mellanslagstangenten; det blir ojämnt 
eftersom (jämför m och i).  
Några olika typer av tabbar: Vänsterställd, högerställd och decimal.  

Vänsterställd tabb ger en rak linje längs 
vänsterkanten, texten skrivs åt höger.   

Högerställd ger rak högerkant, texten skrivs åt 
vänster. Fungerar för heltalssiffror när ental och 
tiotal ska komma rätt.  

Decimaltabb gör att skiljetecken kommer rakt under 
varandra, exempelvis decimalkommat vid 
uppställningar med tal med olika antal decimaler. 

Tabbarna har olika symboler på linjalen. Ta bort en tabb genom att dra bort den med 
musen från linjalen. Flytta fram ett tabbläge i taget genom att trycka på Tabb-tangenten 
(ovanför Caps Lock). 

Ställ in tabbarna så här 
För att ställa in tabbar så välj Format - Tabbar.  
I inställningsrutan för tabbar fyller du i en siffra i rutan Tabbläge, 
kryssar i rätt justering för tabben, och klickar på Ange. Upprepa 
tills du ställt in alla tabblägen du vill ha med. Vill du ta bort ett 
tabbläge så markera det och klicka på Radera. 
Tabbar verkar på styckenivå.  
Vill du ha olika tabblägen i olika stycken. måste du markera alla 
stycken de ska gälla i innan du gör dina inställningar.  

Blanketter 
Tabbar kan underlätta när du gör olika typer av blanketter eller för underskrifter 

Skriv in dina frågor och tryck Enter efter varje.  

Markera alla frågor och välj Format - Tabbar. Om dina rader ska vara 13 cm långa så 
skriv in 13 under Tabbläge. Välj nummer 4 som ger en heldragen linje under 
Utfyllnadstecken och klicka på Ok.  

Sätt in markören efter varje fråga 
och tryck på Tabb-tangenten. Om du 
vid någon fråga tror man behöver en 
rad till att skriva på så tryck Enter 
och tryck på Tabb-tangenten igen.  
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7 Tabeller 

Du kan använda tabeller för att få ordning på uppställningar. 
Det går att använda två- eller trespalts-layout och göra linjerna osynliga. 
Markera hela tabellen genom att klicka i övre vänstra hörnet, högerklicka och välja  
Kantlinjer och fyllning - Kantlinje - Ingen. 

Ställ in tabellen så här 
Placera markören där du vill ha tabellen.  

Välj Tabell - Infoga tabell eller klicka på symbolen för Infoga 
tabell överst. 

Markera det antal rader och kolumner som du vill ha. Tabellen 
infogas så att den täcker hela dokumentets bredd.  

Om du vill dölja linjerna så markera tabellen genom att klicka i 
övre vänstra hörnet där det kommer fram fyra pilar, högerklicka 
och välj Kantlinjer och fyllning. I dialogrutan tar du översta 
valet: Kantlinje - Ingen. 

 

Ändra bredd på kolumner och hela tabellen genom att ta tag och dra i sidolinjer.  
Lägga till eller ta bort rader och kolumner gör man genom att högerklicka över tabellen. 
Då får du upp val.  
Du kan markera hela rader genom att klicka utanför dem till vänster och hela kolumner 
genom att klicka ovanför dem. Om du vill markera flera rader eller flera kolumner så 
går du utanför dem med musen håller nere vänster musknapp och drar tills de rader eller 
kolumner du vill markera är svarta.  
Du kan också göra beräkningar och rita diagram, men det är effektivare att göra i Excel. 

 

8 Spalter 

När man gör en tidning eller liknande blir det naturligt att använda flera spalter 

Så här gör du en tvåspaltslayout 
Använd följande marginaler: vänster 2 cm, höger 2 cm. 

Välj Format - Spalter (om du ska göra spalter på en 
begränsad del av texten måste du markera den först). 
Kryssa i Två spalter. Ändra avstånd mellan spalter till 
0,5 cm (det förinställda värdet ger alltför stort avstånd 
mellan spalterna). Kryssa i Linje mellan om du vill ha 
det.  
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9 Utskrift 

Använd helst inte skrivarsymbolen i verktygsfältet. Vill du har mer kontroll. Välj i 
stället Arkiv - Utskrift och ställ in vilka sidor du vill skriva ut och antal kopior du vill 
ha.  

En bra idé kan vara att först välja Arkiv - Utskriftsformat. Där kan du välja om du vill 
ha pappret stående eller liggande och även förändra marginalerna. Vill du titta på hur 
dokumentet blir innan du skriver ut det kan du välja Arkiv - Förhandsgranska.  

För svartvita utskrifter är laserskrivare överlägset bäst. För 
hemmabruk räcker det med någon av de enklare modellerna för 
runt 1000-lappen. Numera finns laserskrivare i färg till 
överkomliga priser. 
Bläckstråleskrivare ger fin text, men har mycket större 
utskriftskostnader och kräver regelbunden användning för att 
inte bläcket ska sätta igen hålen i utskriftshuvudet. 
En bra bläckstråleskrivare skriver ut fina färgbilder i fotokvalitet. Räkna med ganska 
höga kostnader både för fotopapper och bläck 

 

10 Snabbtips 

Kortkommandon  

Markera ord - dubbelklicka på det  

Markera rad - klicka utanför raden till 
vänster  

Markera mening - Ctrl-klicka i 
meningen  

Markera stycke - klicka snabbt tre 
gånger  

 

Markera allt - tryck Ctrl-A  

Kopiera   - Ctrl-C  

Klipp ut   - Ctrl-X  

Klistra in  - Ctrl-V  

Utskrift   - Ctrl-P  

Högerknapp på musen - ger en rad val 
beroende på vad du gör 
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Typografisk ordlista 
 
VERSALER = STORA BOKSTÄVER  
Tryck Caps Lock för hela ord eller håll 
ner Shift för enstaka bokstäver 

Gemener = små bokstäver  

KAPITÄLER = ser ut som versaler, men 
är lika höga som gemener  

Rubbe = rubrik  

Ingress = kort aptitretare under 
rubriken  

Underrubrik = mellanrubrik. Delar 
upp texten i avdelningar  

p (punkt)  = typografiskt mått för 
storlek på bokstäver.12 p är standard för 
vanlig text = 5 mm höga bokstäver.  

Seriffer = bokstäver med "fötter"  

Sans seriff = raka bokstäver utan fötter  

Kursiv = variant av normaltext, mer 
lutande och med lite annan form 

Fet = variant med tjockare bokstäver, 
ser svartare ut  

Fet-kursiv = variant som är både fet 
och kursiv  

Stycke = innehållsmässigt 
sammanhållet avsnitt med samma 
typografi  

Layout = konsten att placera ut text- 
och grafikelement på sidan till en 
harmonisk enhet 

 
Övning  

Skriva A - Lättlästa dokument   

Om du klickar på ikonen här nedanför öppnas en text. 
 

  

  

  

  

Kopiera den texten och klistra in den i ditt 
ordbehandlingsprogram. Ställ in marginaler, formatera 
rubriken och välj ett teckensnitt som gör texten lättläst.  
Lägg in lämpliga underrubriker och formatera dem.  
Gör om beskrivningarna till numrerade listor.  
Spara i din PIM-mapp när du är nöjd. 

Kanske ser ditt recept ut så här när du är klar 

Kontrollera så att du kan:  

• Ställa in marginaler och teckensnitt för bra 
läslighet 

• Göra listor, tabeller och spalter 
• Skriva ut 
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B Bilder i dina dokument 

Konsten att få text, bilder och andra grafiska element att samspela på en sida kallas för 
layout. 

Några råd när du hanterar bilder:  
Digitalkamerans bilder måste vara i högsta upplösning och kvalitet om de ska fungera 
bra vid utskrift.  

• Spara alltid originalbilderna från kameran i en särskild mapp.  
• För bästa kvalitet behöver bilderna 

bearbetas i ett bildbehandlingsprogram, 
exempelvis PhotoFiltre.  
Vanliga åtgärder är beskärning, 
upprätning, justering av tonomfång och 
skärpa. Minska inte storleken! Läs mer 
i handledningen Bild.  

• Spara de bearbetade bilderna som jpg i 
hög kvalitet (80%) i en ny mapp och 
med ett beskrivande namn.  

• Bilder från Internet får inte publiceras 
utan tillstånd om de inte anges som fria. 

1 Bildens placering 

"Bryt inte läsflödet" är en viktig grundregel i god layout.  
Nedan följer några exempel på lämplig placering, och en du bör avstå ifrån    

Här har bilden lagts 
i ena sidan, med en 
spalt text bredvid. 
På så vis 
blir textflödet 
obrutet, det känns 
lätt att komma in i 
texten. 

 

I exemplet till 
vänster ligger bilden 
mellan rubrik och 
ingress. En olämplig 
lösning som ibland 
ses hos mindre vana 
layoutare.  

Vill du inleda med en bild 
som blickfång är det en 
bättre idé att lägga den allra 
överst, ovanför rubriken. 
Då får du ett obrutet 
textflöde under bilden.   

Bildens riktning, åt vilket håll linjer och blickar pekar, måste du också tänka 
på. Placera alltid bilden så att den "tittar in" i texten. Rödhaken tittar in i 
sidan, en viktig faktor för att man ska känna samspel mellan text och bild. 
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2 Infoga bilder 

Om Word-dokumentet ska innehålla många bilder är det lättare att få ordning på 
dokumentet genom att först skapa en mapp och kopiera alla bilder till den.  

Så infogar du bilder från mappen 
Placera markören där du vill ha bilden och välj Infoga - Bildobjekt - Från fil. Klicka dig 
fram till rätt mapp och dubbelklicka på bilden. Bilden hamnar i dokumentet och du kan 
arbeta vidare med det. 

Det kan kännas enklare att kopiera och klistra in bilderna direkt i Word, men 
dokumentet kan bli väldigt tungt i kB. Du får alltså bäst kontroll genom att välja Infoga 
bildobjekt. 

Så infogar du ClipArt 
ClipArt kallas de bilder som följer med Office 
programmen. Hur många bilder du har beror på 
hur programmet har installerats. För att infoga 
ClipArt gör så här:  

Välj Infoga - Bildobjekt - ClipArt. Leta upp en 
bild genom att skriva in en söktext och klicka på 
Sök eller tryck på Enter-tangenten. Välj den 
bild du vill ha.  
Vissa typer av ClipArt kan du dra upp storleken 
på utan försämring av kvaliteten, till skillnad från foton. 

 

3 Utskriftskvalitet 

Om utskriften blir oskarp och pixlig så minska bilden genom att klicka i ett hörn och 
dra, så ökar skärpan.  

Några tumregler för skarpa utskrifter:  

• En bild på 640x480 pixlar (kamerans lägsta upplösning och storleken på många 
Internet-bilder) kan skrivas ut i storleken 10x7,5 cm.  

• En kamera med 2 megapixel ger bra A5-utskrifter.  
• En digitalkamera med 4 megapixel på högsta upplösning ger bra A4-utskrifter. 

Samma tumregler gäller när du skickar in och framkallar foton digitalt via Internet. 
Redan en 2 megapixel-kamera ger alltså utmärkta kort i storleken 10x15 cm. 
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4 Figursättning 

Figursättning använder du när du vill lägga bilden bredvid 
texten, som i exemplet här till höger. Det finns flera olika 
typer av figursättning. Den mest använda är Tätt.  
 
Så figursätter du bilden 

Klicka på bilden. Verktygsfältet Bildobjekt 
dyker upp (om inte, högerklicka över bilden och 
välj Visa Verktygsfältet Bildobjekt).  

Klicka på symbolen för figursättning (hunden) och välj 
Tätt. Nu kan du dra runt och placera bilden var du vill. 
Texten lägger sig runt bilden. 

 
Words bildhantering kan vara lite lurig, ibland håller sig 
inte bilderna där du vill. Om du vill låsa bilden till en viss 
position, gör så här:  
Högerklicka på bilden och välj Formatera bild. Klicka på 
fliken Layout och Inställningar. Under fliken Bildläge 
väljer du Alternativ - Lås fästpunkten. Ok 

 

5 Beskära 

Det är alltid bäst att beskära bilden i 
bildbehandlingsprogrammet, dels för att du har mycket 
bättre kontroll, dels därför att dokumentet blir mindre i 
kB. I nödfall kan du ändå justera beskärningen i Word. 

Så beskär du bilden i Word 
Klicka på bilden. I verktygsfältet Bildobjekt väljer du 
beskärningsverktyget. Ta tag i den kant av bilden du vill 
beskära och dra inåt. 
 

6 Bildtext 

Beskrivning 
Det finns en speciell funktion i Word som gör det enkelt att 
göra bildtexter:  
Infoga - Referens - Beskrivning. 
Skriv in din bildtext i rutan.  
Bildtexten hamnar på rätt ställe och blir automatiskt rätt 
numrerad. Formatera gärna om bildtextens teckensnitt enligt 
råden i avsnitt A2.  
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Gruppera bild och bildtext 
Tyvärr fungerar det inte lika bra när bilden är figursatt. Bildtexten följer inte bilden när 
du drar runt den. Det smartaste du kan göra då är att gruppera bild och bildtext: 

• Markera både bild och bildtext genom att klicka på den ena, hålla inne Shift-
tangenten och klicka på den andra.  

• Högerklicka över bilden och välj Gruppera - Gruppera.  
• Nu går det fint att flytta bild och bildtext som en enhet 

Övning 

SKRIVA B - Bilder i dina dokument 

Fortsätt arbeta med receptet du formaterade i övningen till 
Lättlästa dokument (Skriva A). Ladda hem bilden och infoga det i 

ditt dokument. Lägg in bilden bredvid texten. Lägg också in en 
lämplig bild från ClipArt-arkivet. 

Kanske ser ditt recept ut så här när du är klar. Klicka på bilden 
om du vill se en PDF-version. 

Kontrollera så att du kan: 

• Infoga bilder från fil 
• Lägga in en Clipart-bild 
• Göra en bildtext  
• Placera bild och text sida vid sida 

 

C Hjälpfunktioner 

Word innehåller en rad funktioner som 
underlättar ditt ordbehandlande. 

• Programmet kollar din stavning, 
hjälper dig med synonymer och gör 
grammatikkontroll. 

• Funktionerna Sök och Ersätt är 
smidiga när du vill byta ut tecken 
eller ord som förekommer många 
gånger i ett dokument.  

• Du kan göra sidhuvud och sidfot 
och automatisk numrering.  

• Det går att rita, göra tuffa rubriker, 
infoga specialtecken och mycket 
annat. 
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1 Språkkontroll 

Word har inbyggd svensk ordlista och du kan installera fler på de flesta språk. Det finns 
också synonymordlista och grammatikkontroll. Stavningskontrollen går att slå av och 
på. 

Så här gör du stavningskontroll 
Som standard är stavningskontrollen på. Alla ord som 
programmet inte hittar i ordlistan blir rödmarkerade. Oftast 
beror det på att ordet är felstavat, men ibland finns det inte i 
ordlistan; det gäller exempelvis namn, fackuttryck och en del 
sammansättningar.  

Högerklicka på ett rödmarkerat ord så får du upp stavningsförslag 
(med undantag av ord som inte finns i listan).  

Om ordet är felstavat, välj det korrekta ur listan.  

Om du vet att ordet är rättstavat, välja Ignorera alla, för att 
programmet ska sluta rödmarkera detta ord, eller Lägg till i 
ordlistan, så utökas den. 

Så här stänger du av stavningskontrollen 

Om de röda strecken irriterar medan du skriver, gör så här:  

Välj Verktyg - Alternativ och klicka på fliken 
Språkkontroll. 
Kryssa ur rutan "Kontrollera stavning medan du 
skriver".  

 

Grammatikkontroll 
Word har också en inbyggd grammatikkontroll. Om något är 
språkligt oklart blir det understruket med grönt. Det kan handla om 
att du glömt punkt i en mening, eller mellanslag till nästa mening. 
Det kan saknas ett verb eller på annat sätt vara ofullständigt. Ibland 
är det inget fel, i en uppräkning behöver det kanske inte vara 
fullständiga meningar. Då är det bara att strunta i understrykningarna.  

Slå av grammatikkontrollen med: Verktyg - Alternativ, fliken Språkkontroll. 
Kryssa ur rutan Kontrollera grammatik medan du skriver.  

Synonymer 
Högerklicka på ett ord du vill hitta en synonym till, 
klicka på Synonymer och välj ett ord ur listan. 
Ordet ersätts då med det du väljer. 
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Automatisk korrigering 

Autokorrigering har en inbyggd lista med korrigeringar för 
felstavade ord, grammatiska fel och vanliga symboler. Exempelvis 
lägger programmet automatiskt in en versal i början på meningen 
om du missar det, och ersätter MVH med frasen Med vänlig 
hälsning.  

Du kan lägga till eller ta bort ord ur listan genom att klicka på 
Verktyg - Alternativ för Autokorrigering. I rutan Ersätt: skriver du 
in ordet du vill korrigera och i rutan Med: skriver du in vad det ska 
ersättas med. 

2 Sök och ersätt 

Funktionen Ersätt används för att byta ut ett ord eller tecken som 
förekommer många gånger i en text. Antag att du vill byta "större 
än" mot "mindre än".  

Gör så här: 
Ställ textmarkören i början på dokumentet. Välj Redigera – Ersätt. 

 

I rutan Sök efter: skriver du in "större än". I rutan Ersätt med: 
skriver du "mindre än". Klicka på Ersätt alla. Word letar upp 
alla förekomster av "större än" och ersätter dessa med 
"mindre än". 

 

3 Specialtecken 

Om du vill infoga specialtecken, exempelvis grader Celsius, gör så här: 

Ställ markören där du vill ha symbolen 
och välj Infoga – Symbol. Leta upp rätt 
symbol bland tecknen och dubbelklicka 
på den. Symbolen infogas. Klicka Ok för 
att stänga symbolrutan. 

 

Byt skiftläge 

Word har en funktion för att omvandla versaler till 
gemener och tvärtom. Markera ordet du vill ändra 
skiftläge på och välj Format - Ändra skiftläge. 
Kryssa i det val som passar. 
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4 Numrering och sidfot 

Automatisk sidnumrering är en praktisk funktion. Slå på den så här:  

 

Välj Infoga - Sidnummer. Bestäm var 
på sidan sidnumret ska ligga. 
Avmarkera rutan Visas på första 
sidan (normalt har man inte 
sidnummer där). Klicka Ok. 

 

Text som ska skrivas ut på varje sida, exempelvis adress eller 
copyright, lägger du med fördel i sidhuvud eller sidfot. Gör så 
här för att skapa en sidfot:  
Välj Visa - Sidhuvud och sidfot. 

Rulla ner tills du ser underkanten på sidan. Där ska finnas 
en ruta "Sidfot". Resten av sidan är gråare. Klicka i rutan 
och skriv in det som ska visas på varje sida.  
 
Det går också bra att lägga den automatiska 
sidnumreringen här genom att klicka på Infoga - 
Sidnummer. Dubbelklicka utanför rutan för att stänga den.  

Använd Förhandsgranska (symbolen intill utskriftssymbolen) för att se hur 
det ser ut. Syns inte symbolen går det bra med Arkiv - Förhandsgranska. 
Dubbelklicka i Sidfotsrutan för att redigera texten. Dubbelklicka utanför 
rutan för att stänga sidfoten när du är klar 

5 Kommentarer 

Med verktyget för kommentarer kan du lägga till små rutor som kommenterar en 
text. Det kan vara ett utmärkt hjälpmedel då du ska ge respons på en text. 

Gör så här: Markera ordet, 
meningen eller stycket du vill 
kommentera. 
Välj Infoga - Kommentar.  

Skriv in din kommentar i rutan. Spara det kommenterade dokumentet och skicka det. 

Tas bort genom att högerklicka på kommentaren. och välja ta bort kommentar 
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6 Ritfunktioner 

Word har många bra inbyggda ritfunktioner som WordArt, Textruta och Rita figurer. 
Börja med att ta fram 
verktygsfältet Rita genom att 
högerklicka över 
verktygsfälten och kryssa i Rita. 

 

WordArt 

WordArt hjälper dig med att göra tuffa rubriker:  

• Ställ markören där du vill ha rubriken.  
• Klicka på symbolen för WordArt i verktygsfältet Rita 

(eller välj Infoga - Bildobjekt - WordArt).  
• Välj ett WordArt-format ur galleriet genom att 

dubbelklicka på det. – Skriv in rubriktexten i rutan. Klicka Ok.  
• Rubriken infogas. Ändra storlek genom att dra i ett hörn. 

 

Textruta 

Textruta är bra när du vill placera en fristående text som bildtext under en bild. Ställ 
markören där du vill ha textrutan och klicka på symbolen för Textruta i verktygsfältet 
Rita. En ruta dyker upp, "Skapa din teckning här".  

Dra upp textrutan utanför den med markören, så försvinner den 
inramade ritytan och du kan skriva in din text. Dra rutan på 
plats under bilden. Du kan dra i ett hörn så att rutan passar 
precis till bildens storlek. 
 

Antagligen vill du inte ha en ram runt texten. Gör då så här: för musen över en av 
ramens linjer så att markören byter utseende till en pil med fyra små pilar. Högerklicka 
och välj Formatera textruta. Under fliken Färger och linjer väljer du Linje - Ingen 
linje. För att alla textrutor du skapar i fortsättningen ska vara utan linje så högerklicka 
på textrutans kant och välj Ange standardinställningar för figur.  

 
Om texten ska ha en färg så väljer du en ur galleriet under 
knappen Teckenfärg. 
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Rita 

Med Words ritfunktioner kan du dra streck och pilar, göra fyrkanter och cirklar och 
infoga olika figurer. Det går också att göra skuggor och 3D-figurer.  

För att bli av med den irriterande rutan "Skapa din teckning här", så gör som för 
textrutan, rita utanför den så försvinner den. 

   Rita linje och pil     

Klicka på linjeverktyget eller pilverktyget i verktygsfältet Bilder. Klicka med musen där 
linjen ska börja, håll nere musknappen och dra.  

Om linjen ska gå vågrätt eller lodrätt, så håll nere Shift-tangenten 
samtidigt.  

Om linjen ska ha en färg så väljer du en ur galleriet på knappen 
Linjefärg. 

Snabbknep för att rita en rak linje över hela textbredden: Tryck tre 
bindestreck och slå Enter, så skapas linjen automatiskt.   

  Rita färgad cirkel med skugga  

Klicka på cirkelverktyget. Håll nere musknappen och dra upp 
cirkeln. Om den ska vara exakt rund, så håll nere Shift-tangenten 
samtidigt.  

Skugga: Med cirkeln markerad väljer du verktyget Skuggtyp. 
Oftast väljer man en skugga snett neråt höger (solen står uppe till 
vänster). 

Färglägg: Med cirkeln markerad väljer du Hinken. 
Klicka på neråtpilen för att komma till 
färggalleriet. Välj färg och eventuell 
fyllningseffekt. 

 

Ingen kantlinje: Ta bort kantlinjen genom att högerklicka över figuren och välja 
Formatera figur. Klicka på fliken Färger och linjer och välj Linje - Ingen linje. 

 Rita rektangel och 3D  

Klicka på Rektangelverktyget och dra upp en fyrkant. Ska den 
vara kvadratisk så håll nere Shift-tangenten.  

Med rektangeln markerad väljer du verktyget 3D-format. Välj ett utseende i 
galleriet. Färglägg som förut. 
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 Infoga figurer  

Word har ett stort galleri med figurer, alltifrån flödesscheman till symboler 
och fantasifigurer. Klicka på Figurer, bläddra igenom utbudet och välj det 
som passar. Många av dessa figurer kan du dra upp i storlek utan 
kvalitetsförlust.    

 

7 Hjälp 

Hjälpfunktionen i Word är mycket omfattande. Klicka på 
Hjälp, välj Hjälp om Microsoft Word och skriv in en 
sökfras eller ett sökord. I hjälptexten finns även länkar till 
angränsande områden. 

 

Det lilla "gemet", som du alltid kan framkalla med F1-
tangenten, hjälper dig också med vanliga uppgifter. Skriv 
din fråga och låt gemet lotsa dig genom funktionen. 
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Övning 

Skriva C – Hjälpfunktioner 

Om du klickar på ikonen till höger öppnas en 
text. Kopiera den texten och klistra in den i 
ditt ordbehandlingsprogram.  

Högerklicka på olika ord och byt ut dem mot synonymer. 

Gör en elegant överskrift med WordArt och rita en enkel 
bild som illustrerar texten.  

Kanske ser din text ut så här när du är klar. 

 

Kontrollera så att du kan:  

• Hantera stavningskontroll 
• Infoga symboler 
• Infoga sidnummer 
• Göra rubriker och enkla teckningar  


