Word 2010 – tekstbehandling
Flemming Niebuhr

Lektion 26 – Indsættelse af fotos
I forrige lektion indsatte vi to fotos i et tomt Word ark, som vi gemte som: ”Billeder”.
Disse billeder er nu tilpasset i størrelse, så de er til at håndtere. Vi skal nu have billederne indsat i det
tekstark, hvor du vil have dem sat ind.
Da vi ikke har et tekstark, kan du kopiere en af dine tidligere tekster, f. eks. ”Stavekontrol” fra lektion 12,
eller en af mine ”øvetekster”.
Derhjemme og i praksis vil du selvfølgelig allerede have et dokument, det være sig et brev, en sang, en
indbydelse eller noget helt andet, men her laver vi det lidt omvendt, da vi først skulle gennemgå processen
med at forberede billederne.
Når du har Word arket med ”Billeder” fremme, højreklikker du på det ene billede og klikker på Kopier. Det
samme gør du med det andet billede.
Nu kan du gå ind på det tekstark, som du har kopieret, enten ”Stavekontrol” eller et andet, og:
1. enten anbringe cursoren, hvor du vil have billedet sat ind, højreklikke og klikke på ”Sæt ind”, og
gøre det samme ved det næste billede.
2. eller du kan åbne Udklipsholderen i fanen ”Startside”(ved at klikke på den lille skrå pil), hvor du i
boksen kan se, at de to billeder, som du har kopieret, nu er gemt. Når du fører cursoren hen på
billedet, vises en pil til højre for billedet, hvor du kan vælge Sæt ind eller Slet (se ill. nedenfor). Du
vælger naturligvis ”Sæt ind”, og billedet indsættes, hvor du har valgt.
3. I forrige lektion valgte vi under ”Ombryd tekst” knappen Tæt, men du kan vælge andre
”ombrydninger”. Det kan være lidt svært at håndtere ”ombrydning”, forsøg dig frem, prøv at
markere et billede, flyt rundt på det, og se, hvad der sker med tekst og billede. Fortvivl ikke!
Ligeså kan du vælge ”Placering” og klikke på, hvor du vil have billedet placeret på siden.
Klikker du på ”Flere layoutindstillinger” forneden i boksen, får du en menu frem, hvor du
kan vælge såvel ”Tekstombrydning” som ”Placering og ”Størrelse”. Ved at føre musen hen
over valgmulighederne, kan du se hvordan placeringerne vil se ud på siden.
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