Word 2010 – tekstbehandling
Flemming Niebuhr

Lektion 6 - Skrive tekst, Rette og Redigere (Fodbold)
Denne første tekst, som du nu skal skrive, kan skrives helt uden at benytte nogen af de funktioner, der er
anført i ”Båndet” ovenover skrivefeltet. Disse funktioner vil vi gennemgå i senere lektioner.
Først lige et par anvisninger:








Når en linje er skrevet ud, skifter Word selv til næste linje. Du skal altså ikke selv foretage linjeskift.
Når du skal have et nyt afsnit benytter du mellemrumstasten (Enter-tasten).
Skal du skrive et ord med stort begyndelsesbogstav, anvender du Shift-tasten. (Jeg har erfaring
med stor frustration, når man kommer til at anvende Ctrl-tasten, som er anbragt lige under Shifttasten, i stedet for. (Ctrl-tasten+et bogstav er en genvejstast – herom senere.))
Word er indstillet til at begynde første bogstav i sætninger med stort. Dette medfører, at alle ord
efter et punktum vil få et stort begyndelsesbogstav. Er dette forkert, må du efterfølgende rette det.
Der kan forekomme røde bølgelinjer under ord i teksten, det er den automatiske stavekontrol, der
vil angive, at den ikke er enig med dig i stavemåden. Kan du se at ordet er forkert stavet, kan du
rette det. Vi lærer i senere lektioner, hvordan stavekontrollen virker.

Og her er teksten, som du bedes skrive:

Skallerup fodboldspillere fik i søndags nyt håb om at undgå nedrykning.
Holdet mødte Tårup, og fra starten var Skallerup toneangivende. Efter blot få minutters spil bragte Lennard
Sørensen holdet foran 1-0.
Skallerup fortsatte mod Tårups mål, men heldet var ikke med skallerupperne, blandt andet havde John
Christensen to forsøg, som stolperne måtte redde for Tårup.
2. halvleg blev mere jævnbyrdig, blandt andet følte begge hold sig snydt for et straffespark, og Skallerups
Steen Jensen blev udvist.
Men først i de sidste minutter kom der gang i målscoringen.

Nu skal du prøve at rette og redigere i denne tekst, som du lige har skrevet.
Et par supplerende anvisninger:
 Skal du slette i teksten, skal du bruge Delete-tasten ”Del”, som sletter til højre for
markøren eller Backspace-tasten, (den tast der er forsynet med en pil til venstre), som
sletter til venstre for markøren.
 Du kan bruge enten musetasten eller piletasterne til at bevæge markøren rundt i
dokumentet.

Husk går der helt koks i den, hvis du eksempelvis har lavet noget, som du ikke kan
genskabe, så er der hjælp at hente. Husk de to små blå runde pil oppe til venstre på
skærmen i Hurtig adgang, Fortryd indtastning, klik på den yderst til venstre, og du
sletter det sidst indtastede eller den sidst foretagne ændring. Og det bliver den ved
med for hvert klik. Kommer du til at ”fortryde” for meget, bruger du den anden blå pil
(Annuller fortryd).
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Lave følgende rettelser, ændringer i teksten:

a. efter ”fodboldspillere” indføjes i serie 3
b. ”søndags” ændres til weekenden
c. ”håb om” ændres til håb i bestræbelserne for
d. efter ”nedrykning” tilføjes til serie 4
e. efter ”holdet mødte” indføjes på udebane
f.

”få minutters” ændres til 7 minutters

g. efter ”Skallerup fortsatte” indføjes presset
h. ”to forsøg” ændres til to gode forsøg
i.

efter ”jævnbyrdig”, indføjes med flere gode chancer til begge hold,

j.

efter ”udvist” tilføjes 20 minutter før tid

k. ”kom der gang” ændres til kom der atter gang

Der er måske dukket røde og/eller grønne bølgestreger op under ord, der er stavet forkert. Du kan enten
rette de åbenbare fejl eller lade være med at gøre noget ved dem her, da stave- og grammatikkontrol, vil
blive gennemgået i en senere lektion.

2. For også at prøve den sidste gruppe: ”Redigering ”under fanen Startside, skal du prøve følgende lille
sjove øvelse:
a. I gruppen Redigering (yderst til højre under fanen Startside), vælger du Erstat. I
dialogboksen Søg og erstat skriver du i feltet Søg efter: Skallerup og i feltet Erstat
med skriver du Skellerup, klik derefter: Erstat alle
b. På samme måde erstatter du Tårup med Frørup.
c. Klik Luk

3. Gem

Se lektion 8, hvordan du gemmer denne tekst.
Hvis der ikke er mere tid, så lad din vejleder gemme teksten, som ”Fodbold” på skrivebordet, så
henter vi den i næste lektion.
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