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Tastaturgenveje i Excel 2010 
Funktionstaster 

Tast Beskrivelse 

F1 Viser opgaveruden Excel Hjælp. 
Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet 
 
Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område. 
 
Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark. 

F2 
 

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også 
indsætningspunktet til formellinjen, når redigering i en celle er deaktiveret. 
 
Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar. 
 
Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visningen. 

F3 Viser dialogboksen for tidligere navn. Kun tilgængelig, hvis der er eksisterende navne i projektmappen. 
 
Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion. 

F4 Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt. 
Når en cellereference er markeret i en formel, bruges F4 til at gå igennem alle de forskellige kombinationer  
af absolutte og relative referencer. 
 
Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue. 
 
Alt+F4 lukker Excel. 

F5 Viser dialogboksen Gå til. 
 
Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue. 

F6 Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt 
(menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte  
ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet. 
 
Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet. 
 
Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue. 

F7 Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område. 
 
Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til  
at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig. 

F8 Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne 
udvider markeringen. 
 
Skift+F8 gør det muligt at føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp  
af piletasterne. 
 
Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når et 
projektmappevindue ikke er maksimeret. 
 
Alt+F8 viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro. 
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Tastaturgenveje i Excel 2010 – genvejstaster med Ctrl-kombinationen 

Tast Beskrivelse 

F9 Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper. 
 
Skift+F9 beregner det aktive regneark. 
 
Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning. 
 
Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne 
projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til beregning. 
 
Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon. 

F10 Aktiverer eller deaktiverer tastetip. (Du kan opnå det samme ved at trykk på Alt.) 
 
Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne. 
 
Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap. 
 
Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue. 

F11 Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat diagramark. 
 
Skift+F11 indsætter et nyt regneark. 
 
Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA 
(Visual Basic for Applications). 

F12 Viser dialogboksen Gem som. 
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