Tangentbordsgenvägar i Excel 2010 – övriga

Klicka för att ändra
rubrikformat

Tangent
ESC

BACKSTEG

Beskrivning

Avbryter en inmatning i cellen eller formelfältet.
Stänger en öppen meny eller undermeny, dialogruta eller meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläge när detta läge används och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna
och statusfältet visas igen.
Tar bort tecknet till vänster i formelfältet.
Raderar också innehållet i den aktiva cellen.

Klicka här för att redigera brödtext.

DEL

HOME

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till vänster om insättningspunkten i cellen.
Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de markerade cellerna utan att cellformatet eller eventuella
kommentarer påverkas.
I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till höger om insättningspunkten i cellen.
Flyttar till början av en rad i ett kalkylblad.
Flyttar till cellen längst upp till vänster i fönstret när SCROLL LOCK är aktiverat.
Markerar det första kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.
CTRL+HOME flyttar till början av ett kalkylblad.

END

CTRL+SKIFT+HOME utökar cellmarkeringen till början av kalkylbladet.
END aktiverar slutläget. I slutläge kan du trycka på en piltangent när du vill flytta till nästa cell med data
i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Om cellerna är tomma markeras den sista cellen i raden
eller kolumnen om du trycker på END följt av en piltangent.
END markerar också det sista kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.
CTRL+END flyttar till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista raden som används i kolumnen längst till
höger som används. Om markören står i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet av texten.

PGUP

CTRL+SKIFT+END utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (hörnet längst ned
till höger). Om markören är placerad i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet från
markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.
Flyttar en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.
ALT+PGUP flyttar en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.
CTRL+PGUP flyttar till föregående blad i ett kalkylblad.

PGDN

CTRL+SKIFT+PGUP markerar det aktuella bladet och föregående blad i en arbetsbok.
Flyttar en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.
ALT+PGDN flyttar en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.
CTRL+PGDN flyttar till nästa blad i ett kalkylblad.
CTRL+SKIFT+PGDN markerar det aktuella bladet och nästa blad i en arbetsbok.
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Tangent

Beskrivning

PILFlyttar en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.
TANGENTER CTRL+PILTANGENT flyttar till slutet av det aktuella dataområdet i ett kalkylblad.
SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.
CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller på
samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökar kommandot markeringen till nästa ifyllda
cell.

Klicka här för att redigera brödtext.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL aktiverar fliken till vänster eller höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en
undermeny är öppen eller markerad kan du använda dessa piltangenter för att växla mellan huvudmenyn
och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda dessa tangenter för att bläddra igenom
flikknapparna.
NEDPIL eller UPPIL markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen.
Om en menyflik är aktiverad kan du använda dessa tangenter för att bläddra uppåt eller nedåt i
flikgruppen.

RETUR

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.
Slutför en cellinmatning från cellen eller formelfältet och markerar cellen nedanför (som standard).
I ett dataformulär kan du använda RETUR för att gå till det första fältet i nästa post.
Öppnar en markerad meny (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.
ALT+RETUR startar en ny rad i samma cell.
CTRL+RETUR fyller det markerade cellområdet med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.
BLANKSTEG I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den markerade knappen eller för att
markera eller avmarkera en kryssruta.
CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.
SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.
CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

TABB

•

Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+SKIFT+BLANKSTEG det aktuella området. Om du
trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande
sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela
kalkylbladet.

•

Om ett objekt är markerat markerar CTRL+SKIFT+BLANKSTEG alla objekt i ett kalkylblad.

ALT+BLANKSTEG visar System-menyn för Excel-fönstret.
Flyttar en cell åt höger i ett kalkylblad.
Flyttar mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.
Flyttar till nästa alternativ eller grupp med alternativ i en dialogruta.
SKIFT+TABB flyttar till föregående cell i ett kalkylblad eller till föregående alternativ i en dialogruta.
CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.
CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialogruta.

