Vejledning til Word i Windows i forhold til krav om tekniske retningslinjer
Det kan være forskelligt, hvilke krav der er til opstilling af lige præcis din opgave. Dette kan varierer alt
efter, hvor langt du er i uddannelsen eller hvilken uddannelse du er i gang med.
Vi tager udgangspunkt i Office365, da det er den alle har adgang til at downloade via Absalon.
Download fra office365.pha.dk
Åbn et nyt dokument:

Indstilling af margener:
Når du skal ændre margen på dit dokument, skal du benytte fanen Layout

I denne menu finder du Margener, - klik på ikonet.
Hvis der ikke er nogle af disse margener, der passer med det som du skal bruge, så vælger du den nederste:
Brugerdefinerede margener:
Tilpas derefter margenerne efter dine ønsker
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Indstilling af skrifttype, størrelse og linjeafstand:
Når du skal ændre skrifttype, størrelse eller linjeafstand i dit dokument, skal du benytte fanen Hjem

Antal tegn i opgaven
Det er ofte et krav at du skal dokumentere, hvor mange tegn din opgave fylder.
Den nemme måde er at klikke på det lille ikon i bunden af Word, hvor der står ord

Når du klikker på ord, får du denne boks frem:

Hvis det ikke er hele opgaven, der skal tælles med, så markerer du den del af teksten, der skal tælles og
så klikker du på ord og får antallet for det markerede område.
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Sidetal:
Når du vil indsætte sidetal, skal du benytte fanen Indsæt

Klik på Sidetal og vælg hvor på siden du ønsker dine sidetal placeret, øverst, nederst, midt i, til højre osv.
I dette eksempel er valgt øverst til højre

Start med sidetal på side 2
Hvis du ikke ønsker sidetal på side 1 (forsiden), så kan du ændre det meget nemt på denne måde:
Indsæt sidetal som vist herover. Markér sidetallet og klik derefter på ikonet Sidetal og
derefter Formatér sidetal for at lave rettelser.
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Flyt prikken til Begynd med og skriv 0 i feltet. Nu står der 0 på forsiden!

For at fjerne dette 0 og ikke alle de andre sidetal, skal du gøre følgende:

Sæt flueben i kassen ud for Specielt første side og så forsvinder sidetallet på forsiden.

Sektionsskift
I nogle opgaver har man behov for, at sidetallene først begynder længere inde i opgaven.
Der skal være forside, resumé/abstract og indholdsfortegnelse før sidetallene skal begynde.
Hvis dette er tilfældet, så bliver du nødt til at bruge sektionsskift.
Stil din markør i dokumentet nedenunder indholdsfortegnelsen
Åbn fanen Layout
Vælg sektionsskift og Næste side
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Læg mærke til at der stadig står side 4 øverst i hjørnet af opgaven!
Markér sidetallet og fanen Design åbner sig

Vælg Sidetal – Formatér sidetal

Lad den nu begynde med side 1 og den må ikke have markering ud for Fortsæt fra forrige sektion
Nu står der 1 på siden og så kan man gå op og slette sidetallene fra de tidligere sider, hvis der står tal
der.
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Opbygning af Indholdsfortegnelse
Word har en smart funktion som gør, at den selv kan generere en indholdsfortegnelse.
Det du skal gøre for at bruge denne funktion er følgende:
Hver gang du skriver en overskrift på noget nyt i opgaven, så markér den, - tjek at du står i fanen Hjem
og klik på den overskriftstype du ønsker:

Overskrift 1 er hovedpunkterne og overskrift 2 er underpunkter til dette:
Her er lånt nogle punkter fra en tilfældig opgave. Til venstre kan ses, hvad der er hovedpunkter (Blå) og
underpunkter (røde)
Til højre ses, de samme punkter men valgt ud fra overskrift 1 og overskrift 2. Dem med størst skrift er
standard for overskrift 1.

Indledning
Valg af klinisk sygeplejefaglige område
Kliniske retningslinjer

Indledning
Valg af klinisk sygeplejefaglige område
Kliniske retningslinjer

International litteratur

International litteratur
Afgrænsning af det kliniske område
Problemformulering
Begrebsafklaring

Afgrænsning af det kliniske område
Problemformulering
Begrebsafklaring

Når du har gjort dette med alle overskrifterne i dokumentet, så er det tid til at indsætte indholdsfortegnelsen det rette sted i
dokumentet.
Stil markøren der, hvor indholdsfortegnelsen skal sættes ind. Klik på fanen Referencer, til venstre er ikonet:
indholdsfortegnelse.
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Der er flere varianter af indholdsfortegnelser, nogle er med indryk for hvert underpunkt, andre er med
numre - så prøv dig frem 

Opdatere indholdsfortegnelse
Hvis du laver rettelser i dokumentet, kan det blive nødvendigt at opdatere indholdsfortegnelsen.
Det gør du på følgende måde:
Klik inde i indholdsfortegnelsen

Nu kan du se, at der i toppen er kommet en Opdater tabel – klik på den.
Du har nu 2 muligheder:

Enten kan du opdater kun sidetal eller du kan vælge at opdater alt.
Den første er hvis du f.eks. har rykket en overskrift en side ned – så opdater kun sidetal.
Den anden er hvis du har tilføjet flere overskriftet – så opdater alt.
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Fra Word til PDF
Opgaverne skal afleveres i pdf-format enten i its-learning, WISE-flow eller UC-Viden.
Der er 2 måder at gøre dette på og de giver ikke altid samme resultat, derfor får du dem begge.
Metode 1
Klik på fanen Filer og vælg Gem som

Når du har valgt, hvor på computeren du vil gemme den og
valgt filnavn, så har du også mulighed for at ændre Filtype.
Skift fra Word-dokument til PDF.
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Metode 2
Klik på fanen Filer og vælg Udskriv

Der hvor du vælger, hvilken printer du ønsker at
printe fra, har du også muligheden for at vælge:
Microsoft Print to PDF.

Referencer i opgaver
Vi anbefaler at du ser vores vejledninger til Mendeley m.v. på biblioteket hjemmeside:
https://biblioteket.pha.dk/da/section/mendeley-og-andre-referencevaerktoeje
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