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Að færa gögn/myndrit milli Excel og Word 

Hægt er að afrita gögn milli Excel og Word með Copy/Paste skipununum (Afrita/Líma). 

Einnig er hægt að tengja saman gögn úr þessum forritum, þ.e. ef gögnin í Excel-skjalinu breytast þá breytast þau 
einnig í Word-skjalinu. Hægt er að stjórna því hvort tengingin sé sjálfvirk eða ekki. 

 

Afritun á gögnum með Copy/Paste (Afrita/Líma) án tengingar milli forrita 

Hægt er að velja hvort gögnin sem afrituð voru komi sem tafla, mynd eða venjulegur ómótaður texti.  

Þá koma ekki hnitalínur (Gridlines) á bak við hann eins og í Excel.  

Hægt er að breikka eða mjókka dálka töflunnar ef hún er afrituð (Copy – Paste).  

Engin tenging er á milli gagnanna ef þau eru afrituð með Copy – Paste (Afrita – Líma). 

Þá breytast gögnin í Word ekki þó gögnin í Excel breytist. 

Taflan sem á að afrita er sett í blokk og afrituð með því að smella á  
Copy (Afrita) eða Ctrl+C 

Síðan er farið í Word-skjalið og hún sótt með því að smella á Paste (Líma) 
eða Ctrl+V 

Þá birtist taflan nákvæmlega eins og hún var í Excel. 

Ef tafla er afrituð úr Excel yfir í Word býr Word sjálfkrafa til samsvarandi töflu. 

Allar útlitsskipanir halda sér (feitletur, aukastafir o.s.frv.).  

Einnig er hægt að setja útlit á töfluna að eigin ósk. 

 

 

Afritun á gögnum með tengingu milli forrita – Copy – Paste Special – Paste link 

Þegar myndrit er afritað úr Excel yfir í Word er tenging milli skjalanna ef það er afritað þannig:  

Paste Paste Special Paste link:  Microsoft Excel Chart Object  
(Líma Líma sérstaklega Líma tengil:  Microsoft Excel Chart hlutur)  

Myndritið í Excel er valið, smellt á Copy (Afrita)  
og það afritað yfir í Word:  

Paste Paste Special  Paste link 
 Microsoft Excel Chart Object 

Líma Líma sérstaklega Líma tengil 
 Microsoft Excel Chart hlutur 

Tenging er á milli myndritsins í Excel og Word, þ.e. ef  
því er breytt í Excel breytist það einnig í Word-skjalinu. 

Myndrit uppfært 

Smella þarf á myndritið í Word og ýta á hnappinn F9  
til að uppfæra það eða ýta á hægri músarhnapp og  
velja Update Link (Uppfæra tengil) af lista. 
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1. verkefni 01ferdamenn 
Opnið Word og sækið skjalið 01ferdamenn.docx 
Opnið Excel og sækið skjalið  01ferdamenn.xlsx 

 

Excel  Útbúið tvö myndritið í Excel samkvæmt fyrirmynd. 

1. Færið myndritin (eitt í einu) yfir í Word-skjalið (01ferdamenn) með tengingu á milli skjalanna. 

Word 

2. Mótið Word-skjalið eins og sýnt er. Setjið skýringartexta (Caption) fyrir ofan myndritin.  
Breytið stíl á Caption (Skýringartexti): 3 pt fyrir og 3 pt eftir. 

3. Kallið fram yfirlit yfir myndritin. 

4. Setjð haus á Word-skjalið. Vistið. 

Myndrit 1 – Erlendir ferðamenn 

Setjið A2 til B8 í blokk og farið í  
Insert – Line – Line with Markers 
Smellið á myndritið og farið í  
Design – Data – Select Data  

Smellið á Ár og síðan á Remove  

Smellið á Edit hægra megin í glugganum  
og farið með bendilinn á línuna  
Axis label range  
Smellið í hólfið A3 og dragið niður í A8  
OK – OK   Þá koma ártölin á neðri ásinn. 
Takið skýringu (Legend) í burtu. 
Útlitsmótið myndritið og skrifið fyrirsögn.  
Sýnið gildi fyrir neðan línu.  
Chart Elements – Data Labels – Below 

Myndrit 2 – Farþegar með skemmtiferðaskipum 

Setjið A3 til C9 í blokk og farið í  
Insert – Combo Chart  
Clustered Column  
Line on Secondary Axis  

Skrifið fyrirsögn og veljið útlit  
að eigin vali í Design. 

Sýnið gildi samkvæmt fyrirmynd (Inside End). 

Útlitsmótið og minnkið bil milli súlna. 

01ferdamenn – Sýnishorn 
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2. verkefni 02hitabylgja 
Opnið Word og sækið skjalið 02hitabylgja.docx 
Opnið Excel og sækið skjalið 02hitabylgja.xlsx 

Excel 

1. Setjið B2 til B10 í blokkog farið í  
Home – Conditional Formatting – Data Bars – 
Gradient Fill  

2. Setjið A1 til B10 í blokk og færið yfir í Word-skjalið 
(02hitabylgja) með tengingu á milli skjalanna.  
Copy – Paste – Paste Special – Paste link  
As: Microsoft Excel Worksheet Object. 

 

Word 

3. Útlitsmótið Word-skjalið. 
Fyrirsögn – Síðuhaus/-fótur – Mynd 
Drop Cap (Insert – DropCap)  
Texti 1 og Texti 2. 

4. Vistið. 

Gagnalínur – Data Bars 
Gagnalínur setja fram 
tölfræðilegar stærðir á 
myndrænan hátt innan 
einstakra hólfa. 

 

02hitabylgja – Sýnishorn 

 
 

3. verkefni 03vindstig 
Opnið Word og sækið skjalið 03vindstig.docx 
Opnið Excel og sækið skjalið 03vindstig.xlsx 

Excel 

Setjið svæðið A2 til C14 í blokk 
og útbúið myndrit  
með tveimur ásum. 

Insert  
Combo Chart  
Clustered Column  
Line on Secondary Axis  
 

Skrifið fyrirsögn Vindstig og vindhraði  

Veljið útlit að eigin vali í Design. 

Setjið texta við ása: Vindstig og M/S 

Eyðið út titli á neðri ás. 

Minnkið bil milli súlna Gap Width  

Vistið Excel-skjalið.  

Færið myndritið yfir í Word-skjalið  
með tengingu á milli skjalanna. 

Word 

Útlitsmótið eins og sýnt er. 
Setjið haus og fót og vistið. 

03vindstig – Sýnishorn 
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4. verkefni 04linurit 
Opnið Word og sækið skjalið 04linurit.docx 
Opnið Excel og sækið skjalið 04linurit.xlsx 

Excel Myndritin þurfa ekki að líta nákvæmlega eins út og hér er sýnt. 

1. Útbúið tvö myndrit í Excel.  

Myndrit 1: Hlauparinn 

Setjið svæðið A3 til B13 í blokk og útbúið myndrit. 
Insert – Scatter  
Scatter with Smooth Lines and Markers 

Skrifið fyrirsögn fyrir ofan myndritið  
og texta við ása. 

Breytið gildum á ásum:   
Smellið á ásinn og farið í Format – Format Selection 
Axis Options og breytið eins og sést hér til hliðar. 

 Hliðarás: 
 Hafið hæsta gildi 1000 og látið tölur hlaupa á 100 

 Neðri ás: 
 Hafið hæsta gildi 200 og látið tölur hlaupa á 20 
 

Myndrit 2: Hreyfing hlutar 

E3 til F8 Útbúið myndrit á sama hátt og myndritið  
 yfir þúsund metra hlaupið.  
 Hafið hæsta gildi á neðri ás 10  
 og látið tölur hlaupa á 1. 

Útlitsmótið myndritin og vistið. 

2. Farið í Word-skjalið. Færið myndritin (eitt í einu) yfir í Word-skjalið með tengingu á milli skjalanna. 

3. Miðjið myndritin lárétt á síðuna. 

4. Mótið Word-skjalið og setjið haus og fót á það.  

5. Vistið bæði Word- og Excel-skjalið. 

 

04linurit Sýnishorn 

 

 

 

 


