Gem billeder og tekst fra internettet
En af fordelene ved at udforske på internettet er, at du kan kopiere både billeder og tekst til dine egne
dokumenter. Det er nemt at gemme et hvilket som helst dokument fra et websted.

1) For at gemme et billede fra internettet, må du først vente, til hele billedet er overført. Derefter
højreklik på billedet og vælg Gem billede som

2) Nu vises vinduet Gem billede, hvor du kan vælge, hvor på harddisken du vil gemme filen.

Ofte har billederne fra internettet et forvirrende filnavn. Omdøb evt. filen til et mere passende navn, når
du gemmer billedet.

3) Tekst kan ofte kopieres og sættes ind i et andet dokument. Flyt musemarkøren til den første
tekstlinje, du er interesseret i, og hold venstre museknap nede. Træk med musen hen over teksten, du
vil kopiere. Hele tekstafsnittet er nu markeret.

4) Vælg Rediger og brug Kopier og det markerede vil blive kopieret til udklipsholderen

Åbn et nyt tekstbehandlingsdokument. Vælg Rediger og brug Sæt ind i tekstbehandlingsprogrammet
for at sætte teksten ind i dokumentet.

Spørgsmål og svar!

? Kan jeg bruge billeder, jeg har fundet på internettet, som jeg vil?
Generelt er det ulovligt at kopiere og bruge billeder fra nettet til offentlig brug. Gør det til en vane altid at
kontrollere billedets copyright inden du bruger billedet til andet end privat brug, f.eks. i erhvervsmæssigt
øjemed. Det fremgår oftest på den side du tager billedet fra.

? Kan jeg kontakte den, som har lavet webstedet og stille spørgsmål?
På mange websteder kan man læse hvem der er webmaster. Det fremgår mange gange nederst på
siden. Ofte er der i sidens menu en mulighed for at kontakte.

? Hvorfor ser den kopierede tekst så mærkelig ud, når jeg har sat den ind i mit dokument?
Tekst, der vises på forskellige websteder, er formateret (skrevet og opsat) med forskellige
kommandoer, så den bliver vist korrekt i brugerens webbrowser. Du kan omformatere teksten ved at
slette de ekstra mellemrum og linjeskift, der er. Brug funktionen ”Søg og erstat” i din computers
tekstbehandlingsprogram til f.eks. at søge efter flere mellemrum og erstatte dem med et enkelt

