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Er du klar over, at du kan spare din nakke, dine skuldre og arme for megen belastning ved at arbejde i Word
med genvejstaster og begrænse brugen af musen mest muligt?

En anden stor fordel ved at anvende genvejstaster er også, at du kan arbejde væsentligt hurtigere og mere
sikkert. Der findes rigtig mange tastaturgenveje i Word, og jeg kan varmt anbefale dig at starte med at

anvende nogle få, som du lærer udenad. Når du så er kommet godt i gang med at bruge dem, kan du udvide
dit repertoire, så du med tiden langsomt, men sikkert gør din mus arbejdsløs.

Når du først er kommet godt i gang med at bruge genvejstaster, vil du finde ud af, at du har mange
muligheder for mere eller mindre at skræddersy Word, så programmet passer optimalt til dine behov. Har du

eksempelvis bestemte opgaver, som skal udføres jævnligt, kan du udføre dem hurtigere ved at bruge
genvejstaster.

Du kan tilpasse genvejstasterne i Word ved at tildele dem til kommandoer, som ikke allerede har en
genvejstast, eller du kan fjerne de genvejstaster, som du ikke har brug for.
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