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Lektion 11 – Markering, Skrift, Klip, Kopier, Sæt ind (Fodbold2) 

I denne lektion skal du, foruden at benytte ”Markerings”-værktøjet, også lære at ”klippe klistre”, dog uden 

saks og lim.  

Under fanen Startside, i gruppen Udklipsholder findes kommandoerne Klip, Kopier og 

Sæt ind. 

Ved hjælp af disse kommandoer, er det muligt at flytte tekst rundt i dokumentet fra et 

sted til et andet nemt og hurtigt. Når teksten bliver klippet, bliver den fjernet fra sin 

oprindelige placering, når den bliver kopieret, bliver der ikke ændret noget i den 

oprindelige tekst. 

Den tekst du enten har klippet eller kopieret bliver gemt i et midlertidigt lagerområde, der 

kaldes Udklipsholder. Klik på pilen  i gruppen Udklipsholder for at åbne.  

Hent din tekst ”Fodbold 1”, hvor vi skal afprøve markering og kopiering.  

A. Markering, skrifttype, –størrelse, Fed og Kursiv 
1. Lav to linjers mellemrum over teksten (ved at sætte markøren foran øverste linje 

og klikke på Enter-tasten to gange) og skriv overskriften: Sidste sekundmål til Skellerup. 

2. Centrer overskriften ved at markere den og klikke på centreret-knappen (i gruppen Afsnit). 

3. Behold markeringen (eller marker igen) og understreg overskriften ved at 

klikke på U – knappen (i gruppe Skrifttype). 

4. Behold markeringen af overskriften (eller marker igen) og vælg en anden 

skrifttype og – størrelse, (læg mærke til, at ved at føre musemarkøren 

langsom ned over listen med skrifttyper hhv. -størrelse, skifter den markerede tekst på skærmen 

også skrifttype hhv. -størrelse for at vise virkningen). 

5. Lav en linjes mellemrum mellem afsnittene. Du sætter markøren foran afsnittet og klikker på Enter-

tasten.  

6. Behold markeringen og gør overskriften Fed (F) og sæt den i Kursiv (K)  

7. Marker hele den øvrige tekst og skift også her på samme måde skrifttype og – størrelse. 

 

B. Klip, kopier og sæt ind 

1. Marker sidste afsnit i teksten Fodbold, kopier og flyt op (sæt ind), som første afsnit. 

2. Slet sidste afsnit ved at markere og Delete. 

3. Marker første afsnit, klip og flyt ned (sæt ind) som sidste afsnit. 

4. Så skulle vi være tilbage, hvor vi startede, (dette var blot en prøve). 

NB Læg mærke til at nogle knapper, her imellem Klip og Kopier, først bliver aktive (dermed mere tydelige) 

når du markerer et sted i teksten. 

C. Gem som ”Fodbold 2” 

Teksten kunne herefter se ud som på side 2: 
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Sidste sekundmål til Skellerup 

 

Skellerup fodboldspillere i serie 3 fik i weekenden nyt håb i bestræbelserne for 

at undgå nedrykning til serie 4. 

Holdet mødte på udebane Frørup, og fra starten var Skellerup toneangivende. 

Efter blot 7 minutters spil bragte Lennard Sørensen holdet foran 1-0. 

Skellerup fortsatte presset mod Frørups mål, men heldet var ikke med 

skellerupperne, blandt andet havde John Christensen to gode forsøg, som 

stolperne måtte redde for Frørup. 

 2. halvleg blev mere jævnbyrdig med flere gode chancer til begge hold, blandt 

andet følte begge hold sig snydt for et straffespark, og Skellerups Steen 

Jensen blev udvist 20 minutter før tid.  

Men først i de sidste minutter kom der atter gang i målscoringen. 

 

 

Jeg har brugt skriftstørrelse 18 i oveskriften og størrelse 12 i den øvrige tekst. 

Skrifttypen er Verdana i hele teksten. 

 


