10 hurtige tips
og tricks til Excel
Journalist

Morten Skeldal Østergaard

Vi elsker regneark! Det er supernemt at komme
i gang med at indtaste tal og formler – og det
kan endda blive endnu nemmere. Her får du et
par håndfulde hurtige tips til Microsoft Excel.

Lav søjler om til rækker (og omvendt)
Du kan nemt kopiere en kolonne eller en række i Excel og sætte
den ind et andet sted i regnearket – men du kan faktisk også kopiere en række og få indholdet passet ind i en kolonne i stedet for:
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Højreklik i et felt, og klik på
ikonet 2 , der viser en række,
som forvandles til en kolonne. Det
virker også den anden vej rundt.

2

1

3

1

30

KOMPUTER FOR ALLE 16 ■ 2016
WWW.KOMPUTER.DK

Marker den række, du vil kopiere 1 , og hold
så Ctrl-tasten nede, mens du trykker på C.

3

Nu står indholdet fra din række
i stedet som en kolonne 3 .

Hop til indhold
Ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på en
af piletasterne hopper du til det næste felt med
indhold i den retning, pilen peger. Hvis der ikke
er felter med indhold i den retning, så hopper
du i stedet til regnearkets kant i den retning.

Indsæt samme indhold i
mange felter på en gang
Når du skal indsætte det samme tal i
mange felter, kan det gøres med et
snuptag på denne smarte måde:
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Hertil og ikke længere. Med et hurtigt tastetryk
kan du springe til regnearkets yderste felter.
1

1

Frys en række
Du kan fastfryse en række eller kolonne, så den
hele tiden er synlig, når du ruller gennem dit regneark. Det kan i dén grad hjælpe på overblikket.
1
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Hold Ctrl-tasten nede, mens
du klikker med musen i de felter
hvor du vil sætte tallet ind.
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På fanebladet Vis 1 skal du klikke på Frys
ruder. Vælg så fx Frys øverste række 2 .

Nu bliver rækken stående, så du (i dette
tilfælde) nemt kan se, hvilken måned de
forskellige poster hører til i vores budget.

2

Skriv tallet i det sidste felt 2 , og
afslut ved at holde Ctrl-tasten nede,
mens du trykker på Enter-tasten.

2

Nu indsættes tallet
i alle de valgte felter
på én gang.
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Kopier et billede
ind i et diagram
Du kan gøre et diagram
lidt mere iøjnefaldende
ved at kopiere et billede
direkte ind i det.

1

2

Klik fx på den søjle 1 , hvor
du vil indsætte billedet.

2

Kopier et billede
fra fx et tegneprogram med tastekombinationen Ctrl + C.

1
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Hold så Ctrl-tasten nede, og tryk på V
for at indsætte billedet i søjlen 2 .

Regn med datoer
Du kan nemt trække
to datoer fra hinanden,
så du lynhurtigt kan se,
hvor mange dage der
er mellem dem.

1

1
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Indtast nu en
formel 2 , der
trækker startdatofeltet
fra slutdatofeltet.
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Marker hele dit
regneark på én gang

Indtast to datoer
i regnearket.

1
1
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Nu vises resultatet
i formelfeltet 3 .

Det er nemt at markere et helt regneark
med et enkelt klik. Du skal bare klikke i
feltet 1 i øverste venstre hjørne af arket. Når alt er markeret, kan du fx slette
det hele med et tryk på Delete-tasten
eller kopiere det ved at holde Ctrl nede
og trykke på C, så du efterfølgende
kan sætte det ind et andet sted.

Indsæt flere
rækker i en fart
Det er ofte nødvendigt at indsætte en tom række i et regneark. Med dette lille trick kan
du lynhurtigt indsætte lige så
mange rækker eller kolonner,
som du har brug for:

Lad Excel genkende mønstre
Du kan få Excel til at gætte, hvilket indhold
der skal være i tomme felter i dit regneark.
Du skal blot indtaste begyndelsen af en
talrække, så klarer programmet resten.

1
2

Indtast først
begyndelsen
af en talrække 1 .

1
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Klik på et rækkenummer 1 , og marker et antal rækker ved at holde Shifttasten nede og klikke på
endnu et rækkenummer 2 .
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Hold museknappen nede, og træk så markøren til sidste felt.

3

Find det markerede igen
Hvis du har markeret et område i et stort regneark, kan du nemt
hoppe direkte til markeringen, når den er udenfor skærmbilledet.

1

Hold Ctrl nede, og tryk på Backspace
(slet tilbage-tasten på tastaturet).
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Nu hopper du til det markerede
område i skærmbilledet.

Højreklik på markeringen, og vælg Indsæt 3 .

Nu indsættes samme
antal tomme rækker,
som du har markeret.

3

Placer
markøren i
hjørnet, så den
bliver til et plus 2 .
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