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Tastaturgenveje i Excel 2010 – diverse 

Tast Beskrivelse 

Esc Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen 
Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue. 

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til 
normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen. 

Tilbage Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen. 
Rydder også indholdet af den aktive celle. 

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet. 
Delete Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.  

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet. 

Home Flytter til starten af en række i et regneark.  
Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.  

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.  

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.  

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.  
End End aktiverer End-tilstand. I End-tilstanden kan du derefter trykke på en piletast for at gå til den næste 

celle med en værdi, der ikke tom, i denne samme kolonne eller række som den aktive celle. Hvis cellerne 
er tomme, vil et tryk på End efterfulgt af en piletast flytte markøren til den sidste celle i rækken eller 
kolonnen.   
End bruges også til at markere den sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.  

Ctrl+End flyttes til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne 
yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af 
teksten. 

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). 
Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens 
position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).  

PgUp  Flytter ét skærmbillede op i et regneark.  
Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.  

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.  

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.  
PgDn  Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.   

Alt+PgDn flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.  

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.  

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.  



Klik for at redigere 
titeltypografien for 
overskriften 

Klik for at redigere teksten. 
 

Tastaturgenveje i Excel 2010 – diverse 

Tast Beskrivelse 

PILE-TASTER Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.   
Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataområde i et regneark. 

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.   

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne 
eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste 
celle, som ikke er tom.   

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter 
mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er 
valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster. 

Pil ned eller Pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben.  
Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen. 

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste. 
Enter Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).  

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.  

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret 
kommando.  

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.  

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.  

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.  
Mellemrum I en dialogboks udfører det en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et 

afkrydsningsfelt.  
Ctrl+Mellemrum markerer en hel kolonne i regnearket.  

Skift+Mellemrum markerer en hel række i et regneark.  

Ctrl+Skift+Mellemrum markerer hele regnearket.   

• Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum det aktuelle område. Hvis du 
trykker på Ctrl+Skift+Mellemrum for anden gang, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. 
Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrum for tredje gang, markeres hele regnearket.   

• Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum alle objekter i et regneark.  

Alt+Mellemrum viser menuen Kontrolelement for Excel-vinduet. 
Tab 
 

Flytter én celle til højre i et regneark.  
Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.  

Flytter til næste indstilling eller gruppeboks i en dialogboks.  

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.  

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.  

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks. 
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