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— Mye er forskjellig, men det er utenpå. 
 
Husker du sangen «Noen barn er brune»? Poenget i denne sangen 
er at «mye er forskjellig, men det er utenpå». Slik er det også med 
programmer. «Utenpå», det vil si det vi ser på skjermen, eller det vi 
på dataspråket kaller brukergrensesnittet, forandres stadig. 
Programmene har i hovedsak de samme basisfunksjonene som før, 
selv om det stadig kommer nye mer eller mindre nyttige tillegg. Når 
du leser dette er Windows XP kommet i handelen. Vi har ikke tatt 
med noen eksempler på det nye brukergrensesnittet, men har valgt å 
holde oss til Windows 2x (2000/ME). Vi har også valgt å vise bare  
enkelte funksjoner i Word 2000 og Excel 2000  selv om noen av 
dere sikkert har Office XP på skolen og hjemme. Og snart kommer 
det enda en ny utgave av Office. Og som om ikke det skulle være 
nok, bruker en del fortsatt Windows 3.11. Kanskje du bruker 
Works? Kanskje du bruker andre programpakker enn Microsofts? 
Kanskje du har MAC? Slik sett er det egentlig bare tull å skrive 
dette kapitlet.  
 
— «Tenk om de kunne leke sammen alle sammen. Da fikk vi en 
rekke fra Afrika til Drammen».  
 
Selv om programmene i stor grad er «like» inni, er maskinene og 
styrings- eller operativsystemene det ikke. I årevis har 
programprodusentene kranglet om en felles standard, men ennå har 
lite skjedd. Det betyr at du ikke kan installere Office for Windows 
på en MAC eller en Unix-maskin. Du må ha en egen versjon. Det 
høres jo ganske idiotisk ut siden programmet ser helt likt ut når du 
jobber med det. Det fins likevel noen plattformuavhengige språk. 
Når du er på Internett, ser du ikke om du er inne på en Windows-
maskin, en MAC, en Unix-maskin eller en SUN-maskin. Et av de 
«hotteste» programmeringsspråket på Internett,  JAVA, er 
plattformuavhengig. Så kanskje vi en gang i framtida vil få 
programmer som kan «leke» sammen på tvers av alle 
maskingrenser.  
 

Ta kommandoen! 
 
Dette kapitlet vil bare i noen grad vise vei gjennom de ulike 
funksjonene i programmene. Vi vil hjelpe deg til å ta kommandoen 
selv. Ønsker du bøker som veileder deg, kan du for eksempel kjøpe 
Gyldendals utmerkede databøker. Du finner oversikt over dem på 
http://www.gyldendal.no/undervisning. I tillegg fins en haug ulike 
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verktøybøker i handelen. Fra svindyre ”bibler” på syv kilo til tynne 
”lefser” til 39 kroner. Vi tror du kommer langt med litt pågangsmot 
og aktiv bruk av veivisere og hjelpefunksjoner. 
 
Å ta kommandoen over et program betyr ikke noe annet enn at når 
du har bestemt deg for hva du vil, skal programmet gjøre det for 
deg. Dersom du forteller programmet dette og det utfører noe helt 
annet, betyr ikke det at du er dum, men at de som har laget 
programmet har en annen logikk enn deg. Det er da du skal bruke 
Hjelp-funksjonen. Kan du bruke denne funksjonen i programmet, er 
dette verdt mer enn hundre databøker.  
 
Vær aktiv 
 
Mange blir sittende og vente på hjelp fra læreren. I en klasse med 
30 elever har læreren ett og et halvt minutt tid til hver i løpet av en 
time. Bruk Hjelp-funksjonen og medelever og ta sjanser. Går det 
galt, kan du alltids begynne på nytt.  
 
Det viktigste du gjør, er feil! 
 
Synes du det som står i overskriften høres rart ut? Det er nemlig 
sant. Forskerne har funnet ut at den læringen vi får av å gjøre feil, 
har mye lengre levetid enn det vi leser i en bok. Mottoet er derfor: 
Gjør feil og lær. Og husk — ikke sitt hele timen og vent på at 
læreren skal fortelle deg hva du gjorde feil. Du bør finne ut av det 
selv for å lære mest mulig. Bruk Hjelp-funksjonen.  
 
Lær deg fem viktige funksjoner 
 
De fleste databrukere bruker én prosent av funksjonene i 
programmene. Til daglig klarer de fleste seg godt med fem 
funksjoner i hvert program. Trenger du flere kan du bruke Hjelp-
funksjonen. Du skal selvsagt ikke huske disse funksjonene, men 
lære dem gjennom å bruke dem ofte nok. Her er en liste over hva 
du bør kunne: 
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Windows utforsker (filbehandler): 
• Sortere 
• Søke 
• Endre navn 
• Slette 
• Lage mapper 
 

Generelt for de fleste programmer: 
• Åpne  
• Kopiere / klippe ut 
• Lime inn 
• Lagre 
• Lukke 

 
Tekstbehandling: 

• Velge skrifttype, skriftstørrelse og skriftstil (fet, kursiv 
og understrek) 

• Bruke innrykk (hengende og andre) 
• Bruke tabulator 
• Bruke stavekontroll 
• Ta utskrift 

 
Regneark: 

• Velge skrifttype, skriftstørrelse og skriftstil (fet, kursiv 
og understrek) 

• Kunne bruke regneartene, + - * /, og de vanligste 
funksjonene  

• Velge utskriftsområde, bruke forhåndsvisning og tilpasse 
utskriften 

• Kunne formatere regnearket (tallformat, justering, 
skrifttype, skriftstørrelse og skriftstil, kantlinjer og 
mønster) og kunne bruke tegneverktøyet 

• Lage grafer 
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Alle «filer» små de er — om filer, mapper og stasjoner 
 
I sangen heter det videre: «kommer nå tilbake». Slik er det ikke 
alltid med filer. Du vil helt sikkert en eller annen gang oppleve at 
du ikke finner fila di igjen. Med harddisker på 60 gigabyte eller mer 
og mange tusen filer er det lett miste oversikten. Du må derfor vite 
litt om filer, mapper og stasjoner.  
 

Fil Ordet fil har vi fra det engelske ordet file, som betyr  ‘ordnet bunke 
av dokumenter’. Vi bruker ordet om dokumenter, programmer og 
lignende som er gitt et navn og lagret som en enhet. En fil kan 
derfor være én eller hundre sider skrevet i Word, en regnearkmodell 
i Excel, et bilde eller et dataprogram. Har du Windows 95 eller  

Filnavn  nyere eller MAC, kan du bruke opptil 255 tegn 1) i filnavnet (men 
ikke / \ > < *  ?  «  |  : ;)  

 
1) Har du Windows 3.1 eller 3.11, kan du bare bruke 8 tegn, punktum og 3 tegn.  

 

 Som regel foreslår programmet et navn, for eksempel overskriften i 
dokumentet ditt. Du bør likevel skrive et navn som sier noe om hva 
fila inneholder. To eksempler på dårlige filnavn er Dokument1.doc 
og Ark1.xls. To eksempler på gode filnavn er Referat fra styremøte 
i EBML 16 februar 1998.doc og Budsjett og regnskap for 1997.xls.  
 
Windows er bygd opp rundt mapper og stasjoner. Nedenfor har vi 
forsøkt å vise dette systemet på nettverks- og datamaskinnivå.  
 

 Nettverket  Din maskin 
    

 ←  Hele nettverket, det vil si 
alle maskiner som er 
koblet sammen i et nett 

  

    

 ←  Andre maskiner  ←  Min datamaskin, det vil si 
den maskinen du jobber på 

    

 ←  Nettverksstasjon  
 

←  Harddisk eller 
← diskettstasjon 

    

 ←  Mappe  ←  Mappe 
    

 ←  Åpen mappe  ←  Åpen mappe 
    

 ←  Fil  ←  Fil 
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Når du lagrer, kan altså fila di havne 
enten på harddisken på din egen 
maskin, disketten, serveren eller en 
annen av maskinene i nettet. 
Harddisker og disketter er 

 

Spor 
Sektor 

Spor organisert i spor og sektorer. 
Sektor Når de blir formatert blir det laget en 

katalog over hva som er lagret. Dette 
gjør det lettere å søke etter filene dine. 
 

Sortere Nyere datamaskiner har stor 
lagringskapasitet. Du vil derfor 
oppdage at det fins mange 
stasjoner og mapper der fila di 
kan ha gjemt seg. Dersom du 
vet hvilken mappe du har lagret 
fila i, kan det være lurt å sortere 
for lettere å finne fila igjen. I 
utforskeren i Windows 95 
velger du Ordne ikoner på Vis-
menyen og deretter hvilken 
sortering du ønsker å bruke.  
 

Søke Dersom du ikke vet helt 
sikkert hvor fila er blitt av, må 
du bruke søkefunksjonen i 
utforskeren. Du klikker da på 
knappen , skriver inn 
filnavn og hvor du skal søke 
(stasjon eller mappe), og 
velger deretter egnet 
søkemetode.  
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Endre navn Av og til kan det være greit å endre navn på en fil eller en mappe. 
Merk mappen eller fila, klikk på høyre musetast 
og velg Gi nytt navn. Pass bare på en ting: 
Dersom du markerer hele filnavnet før du gir 
fila nytt navn, må du huske å gi den riktig 
etternavn. Etternavnet er bokstavene etter 
punktumet i filnavnet. Glemmer du det kan fila 
bli ubrukelig. Ulike programmer gir ulike 
etternavn. Excel bruker XLS, Word bruker 
DOC, bilder har ofte JPG eller GIF, og så 
videre.  
 

Slette Dersom du vil slette en fil, markerer du fila og trykker på DELETE 
på tastaturet. Skal du slette flere filer, markerer du filene enten ved 
å holde nede venstre musetast og dra musepekeren rundt området, 
ved å holde SKIFT-tasten nede og bruke piltastene, eller ved å 
holde CTRL-tasten nede og klikke på de filene du vil slette. Når du 
har merket, trykker du DELETE.  

Angre  Husk at du kan angre ved hjelp av angre-knappen  eller Angre på 
Rediger-menyen 
 

Papirkurv Har du glemt å angre, 
kan du alltids hente 
fram igjen filene fra 
papirkurven så lenge 
den ikke er full. Åpne 
papirkurven, merk de 
filene du vil 
gjenopprette, og velg Gjenopprett.  
 

Ny mappe Siden diskene er så store, er det viktig å ha en god organisering. Det 
oppnår du ved å lage 
en fornuftig 
mappestruktur. Du 
lager nye mapper slik: 
Fil, Ny,  Mappe. 
 

Mye er også likt 
 

Hurtig- De aller fleste programmer har hurtigmenyer som du får tilgang til  
menyer ved å klikke på høyre museknapp. 
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Åpne En del menyer og tastekombinasjoner går igjen i de fleste 
programmer. Skal du åpne en fil klikker du på åpne-knappen  
eller velger Fil, Åpne.  
 

Kopiere Du kan kopierer på flere måter. Først markerer du det du vil 
kopiere. Deretter kan du 
 

• klikke på kopier-knappen  
• holde nede CTRL-tasten og trykke C 
• klikke på høyre musetast og velge Kopier 
• velge Kopier på Rediger-menyen 

 
Klippe ut Det samme gjelder når du skal klippe ut. Du kan 

 
• klikke på klipp ut-knappen  
• holde nede CTRL-tasten og trykke X 
• klikke på høyre musetast og velge Klipp ut 
• velge Klipp ut på Rediger-menyen 

 
Lime inn Skal du lime inn kan du 

 
• klikke på lim inn-knappen  
• holde nede CTRL-tasten og trykke V 
• klikke på høyre musetast og velge Lim inn 
• velge Lim inn på Rediger-menyen 

 
Lagre Når du skal lagre et dokument, klikker du på lagre-knappen  eller 

velger Fil, Lagre. Lagrer du et nytt dokument forslår maskinen at du 
skal lagre det i den mappen som er satt opp som standard for 
programmet. Er det et dokument som du har jobbet med før, og som 
du har åpnet i programmet, blir det lagret med samme navn og på 
samme sted som før.  

 
I noen tilfeller vil imidlertid filer som du har åpnet fra Utforsker eller 
Filbehandling, bli lagret i standardmappen. Er du usikker, bør du 
velge Fil, Lagre som og velge riktig stasjon og mappe.  
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Lagre som Ønsker du å lagre et dokumentet du har laget tidligere, med et nytt 
navn eller på et nytt sted, må du velge Fil, Lagre som. 
 
Skal du lukke et program kan du enten velge Fil, Avslutt (evt. Fil, 
Lukk) eller klikke på lukke-knappen  
 
 

Hjelp til selvhjelp — bruk av Hjelp-funksjonen og noen andre 
funksjoner i tekstbehandling 

 
Nyere programmer har svært kraftige hjelpefunksjoner. Her kan du 
lære mye mer enn i de fleste verktøybøker kan, og trolig mer enn 
det læreren din kan, forutsatt at du kan bruke funksjonene. Vi skal 
se på Hjelp-funksjonen i Word.  
 

Hjelp Hjelp finner du helt til høyre på 
menylinja.  Når du klikker på 
den får du opp en 
rullegardinmeny. Klikker du på 
Hjelp for Microsoft Word, får du 
opp et vindu med tre arkfaner 
øverst.  
 

 
 

Arkfane Programmet viser den arkfanen 
du valgte sist du brukte Hjelp-  

Innhold funksjonen. Dersom du velger 
Innhold kommer det opp en  
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liste over alle hjelpefunksjonene i Word. Her kan du bla deg 
nedover i menyene til du finner det du er på jakt etter. Menyene er 
sortert alfabetisk og er markert med bøker og spørsmålstegn.  
 

 
 
Under spørsmålstegnet finner du hjelpearket. Innhold kan være grei 
å bruke for å skaffe seg oversikt over hva du kan få hjelpe til i 
Word. 
 

Snarveiviser De fleste nyere programmer har også veivisere som loser deg 
gjennom de ulike tastetrykkene og kommandoene. I Word finner du 
dem under arkfanen Snarveiviser. Dersom du vil at programmet 
skal vise deg hva du skal gjøre, klikker du her og skriver inn hva du 
vil at programmet skal gjøre for deg. I eksemplet har vi valgt 
kommandoen Kopier og emnet Flytte og kopiere tekst og grafikk i 
samme vindu. Klikker du nå på Vis, vil programmet vise deg 
hvordan du gjør dette.  
 
 

Stikkord- I Stikkordregister kan du 
søke på ord. Av og til er det 
nok å bare skrive inn 

register de første bokstavene i det 
du vil ha hjelp til, noen 
ganger kan det være lurt å 
skrive flere ord, for ek-
sempel skrive ut. Word 
lister da opp all hjelp som 
begynner på det første 
ordet, og velger den kom-
mandoen som inneholder 
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søkeordene. I eksemplet har vi søkt på marger. Word lister da alle 
kommandoene under marger. Stikkordregister er kanskje det 
hjelpealternativet du vil bruke hyppigst. 

 
Snarveiviser I Snarveiviser kan du skrive inn flere ord eller emner. Word viser 

da alle emnene som inneholder  
søkeordene. I eksemplet har vi også her søkt på marger. Søk etter er 
grei å bruke når du ikke helt vet hva kommandoen du vil benytte, 
heter.  
 

Verktøylinjer I tillegg til et kraftig hjelpeverktøy har de fleste programmene lett 
forståelige verktøylinjer med kommandoknapper. I tillegg til 
symboler eller ikoner får du som regel opp hva knappen gjør. En 
typisk verktøylinje i Word kan se slik ut: 

 
Velg Vis, Verktøylinjer og kryss av for hvilke verktøylinjer du vil 
vise. Du kan som regel også gi verktøylinja nye knapper ved å 
velge Tilpass i dialogboksen.  
 

Formatering 
 
I kapittel 4 lærer du om hvordan du kan bruke tekstbehandling som 
skriveredskap slik at du kan lage dynamiske tekster som utnytter de 
forskjellige kommandoene på en effektiv måte. Her skal du lære om 
de viktigste kommandoene. Når du har skrevet teksten din, har du 
som regel bruk for å formatere den. Noen av kommandoene har du 
som regel på verktøylinja (verktøylinjene) i programmet. Det 
gjelder blant annet stil , skrifttype , skriftstørrelse 

, fet , kursiv , understrek , venstrejuster , midtstill , 
høyrejuster , blokkjuster , nummerering av punkter , 
punktmerking  og avsnittsinnrykk . Andre finner du ved hjelp 
av menylinja.  
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Visninger Når du formaterer et dokument, legges det inn en rekke skjulte 
koder i teksten. Disse kodene kan du vise på skjermen ved å trykke 
på vis/skjul-knappen . Du kan også velge hvilke 
koder du vise ved å velge Verktøy, Alternativer, 
Vis. I tillegg til dette kan du vise skjermbildet på 
ulike måter. Velger du Vis, Normal blir 
dokumentet vist som en sammenhengende 
arbeidsflate der sideskift bare vises med en strek. 
Velger du Vis, Sideoppsett får du se dokumentet 
slik det vil komme ut på skriveren. Flere av de 
andre visningene på denne menyen kommer vi 
tilbake til senere. 
  

Innrykk Word opererer med tre typer innrykk 
 
• Første linje Her ser du et første linjeinnrykk. 

Første linje er rykket inn fra venstre. 
 

• Hengende 2 → Her ser du hengende innrykk. Vi har 
trykket TAB etter tallet 2. 

 
• Avsnittsinnrykk Her er  teksten rykket inn 

både fra venstre og fra høyre. 
 
Du kan velge type og avstand ved å klikke Format, Avsnitt, Innrykk 
og avstand. 
Avsnittsinnrykk 
velger du ved å 
angi innrykk i 
centimeter fra 
venstre og/eller 
høyre. Første 
linje-innrykk og 
hengende 
innrykk velger 
du under 
Spesielt.  
 
Du kan også lage innrykk ved hjelp av linjalen i Word.  
 

 
 
Helt til venstre på bildet ser du tabulatormerket for 
venstretabulator, deretter et grått felt som viser venstremarg (her 5 
cm), innrykksmerkene for innrykk fra venstre (første linje-
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innrykk , hengende innrykk  og avsnittsinnrykk ), tall og 
merker som angir sidebredde (her 0 til 13,5 cm), merke for innrykk 
fra høyre  og høyremarg (grått felt til høyre). Du kan lage innrykk 
ved å merke teksten og dra innrykksmerkene dit du vil ha dem.  
 

Tabulatorer Word opererer med fire tabulatortyper.  betyr venstrejustert 
tabulator,  midtstilt tabulator,  høyrejustert tabulator og  
desimaltabulator. Du kan sette tabulator ved å klikke på 
tabulatormerket på linjalen til du får opp ønsket type og deretter 
sette tabulatoren ved å 
klikke på ønsket 
posisjon på linjalen. 
Ofte har du imidlertid 
behov for å sette 
tabulatorene mer eksakt. 
Du velger da Format, 
Tabulatorer. Her kan du 
også angi fylltegn. Skriv 
inn ønsket posisjon, 
velg Justering, 
eventuelle Fylltegn og 
klikk Aktiver. Når du 
har satt alle 
tabulatorene, velger du 
OK.  
 

Spesialtegn Du får ofte bruk for å sette inn faste sideskift, hardt mellomrom 
(ordskiller) og hard bindestrek. I Word kan du gjøre det ved hjelp 
av hurtigtaster slik:  
 
• Fast sideskift  CTRL + Enter eller Sett inn, SKIFT,  Sideskift 
 
• Hardt mellomrom  CTRL + SKIFT + Mellomrom 
 
• Hard bindestrek  CTRL + SKIFT + _ 
 
Eller du kan velge Sett inn, Symbol, Spesialtegn. Du får da opp 
dialogboksen på neste side 
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Tabeller Tabeller lager du ved å klikke på Sett inn tabell-knappen , holde 
venstre musetast nede og dra. Slipp når du har fått opp ønsket antall 
ruter og kolonner. Du kan også klikke på Tabell, Sett inn tabell. Du 
formaterer tabeller enten ved å velge Tabell, Autoformat for tabell 
eller ved å velge Format, Kantlinjer og skyggelegging. 
 
Her er et eksempel på en tabell med kantlinjer og skyggelegging. 
 
Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Øk&Inf  Øk&Inf  Øk&Inf 
2 Øk&Inf  Øk&Inf   

 
Kantlinjer Du kan selvsagt lage kantlinjer og skyggelegge vanlig tekst. Merk  
og skygge- teksten du vil formatere, og velg Format, Kantlinjer og skygge– 
legging legging. Velg kantlinjer eller skyggelegging etter ønske. 

 
Bilder Det er lett å sette inn bilder i de fleste tekstbehandlingsprogrammer 

(bare maskinen har 
minne nok – ellers går 
det svært tregt). Plasser 
markøren der du vil ha 
inn bildet, og velg Sett 
inn, Bilde og så velge 
enten Utklipp, fra fil 
eller fra annen kilde  
(eventuelt klikk på Lim 
inn dersom bildet er 
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hentet fra et annet program med Kopier-funksjonen). Bildet vil nå  
splitte eller bryte 
teksten. Dersom 
du ønsker at 
teksten skal 
omslutte bildet, 
må du markere 
bildet, klikke på 
høyre musetast, 
velge Formater 
Bilde, klikke på 
arkfanen Oppsett 
og velge Tett. Nå 
kan du dra bildet 
dit du vil.  

 
 
 
 
 
 
Spalter  Det er svært lett å lage spalter i Word. Merk den delen av teksten 

som du vil ha i spalter, klikk på knappen for spalter  og dra ned 
og til høyre for antall spalter. Ønsker du mer kontroll, klikker du på 
Format, Spalter i menyen. Her velger du også spalteformat. 
Dersom du vil at teksten skal fortsette i neste spalte, plasserer du 
markøren der du ønsker at spalteskiftet skal komme, og velger Sett 
inn, Skift,  Spalteskift. Nedenfor ser du et eksempel på denne 
teksten i tre spalter og med et bilde plassert mellom to av spaltene. 

 
Det er svært lett å 
lage spalter i 
Word. Merk den 
delen av teksten 
som du vil ha i 
spalter, klikk på 
knappen for 
spalter  og dra ned 
og til høyre for antall 

spalter. Ønsker du 
mer kontroll, 
klikker du på 
Format, Spalter i 
menyen. Her 
velger du også 
spalteformat. 

Dersom du vil at 
teksten skal fortsette 

i neste spalte, 
plasserer du 
markøren der du 
ønsker at 
spalteskiftet skal 
komme, og velger 
Sett inn, Skift,  
Spalteskift.  

 

 
Tegning  Ved å klikke på tegning-knappen  får du opp tegneverktøylinja på 

skjermen. Her kan du velge mellom linjer, ulike former og 
tekstbokser. 
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WordArt  WordArt gir deg mulighet til å lage fancy teksteffekter. Klikk Sett 
inn, Objekt og bla i rullefeltet til du finner Microsoft WordArt 2.0. 
Dobbeltklikk på den og følg instruksjonene videre. Her er et 
eksempel på en overskrift laget i WordArt: 

 

 
 

Topptekst Svært ofte ønsker vi å ha topptekst og eller bunntekst på doku– 
og bunntekst  mentene våre. Topp- og bunntekster skrives ut på alle sidene. De  

kan bestå av sidetall, dato, filnavn, kapitteloverskrift og lignende. 
Velg Vis, Topptekst og bunntekst. Word viser da topptekstfeltet og 
menylinja for topptekst og bunntekst.  
 

 
 
Dersom du ønsker at førstesida skal ha en egen topp- eller 
bunntekst, eventuelt ikke ha topp- eller bunntekst må du først 
klikke på knappen for utskriftsformat  og krysse av i feltet for 
Spesiell førsteside. Her kan du også velge ulik topp- og bunntekst 
på partalls- og oddetallssider. Klikk på OK for å gå tilbake til 
toppteksten. Du kan selvsagt legge inn kantlinjer, skyggelegging, 
bilder og WordArt i topptekst- og/eller bunntekst. Du bytter 
mellom topptekster og bunntekster ved å klikke på . 
 
Dersom du skriver lange dokumenter og ønsker ulike topp- og 
bunntekster, må du dele opp dokumentet ditt. Det gjør du ved å 
sette inn inndelingsskift. Les mer om dette ved å bruke Hjelp-
funksjonen. 
 

Innholdsfortegnelse og stikkordliste 
 

Stil Dersom vi har brukt stilen Overskrift og har merket stikkordene i 
teksten, kan vi enkelt lage innholdsfortegnelse og stikkordliste. Når 
du åpner et nytt dokument, henter Word samtidig inn en 
standardstilmal som består av stilene Normal, Overskrift 1, 
Overskrift 2, Overskrift 3. Dersom du har laget topptekst og 
bunntekst, legges en standard stil for dem også inn i lista. Word har 
lagt inn en standardformatering. Den kan du endre på senere 
dersom du ønsker det. Grunnen til at det er tre stiler for 
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overskrifter, er at du skal kunne lage overskrifter for tre nivåer i 
dokumentet.  
 

Innholds- Når du skal lage en innholdsfortegnelse må du gjøre følgende: 
fortegnelse 

1 Gå gjennom dokumentet ditt og merk overskriftene. Velg stil for 
overskrift 1, 2 eller 3 etter ønske.  

 
2 Plasser markøren der du vil ha innholdsfortegnelsen (som regel i 

begynnelsen av dokumentet. Sett eventuelt inn et fast sideskift). 
 
3 Velg Sett inn, Stikkordregister og tabeller og klikk på arkfanen 

Innholdsfortegnelse. 
 
4 Velg Format for innholdsfortegnelsen og klikk på OK. 
 

 
 

Stikkordliste Når du vil lage en stikkordliste, må du også merke stikkordene 
først, men teknikken er noe annerledes enn for 
innholdsfortegnelsen:  
 
1 Merk ordet du vil ha som stikkord, ved å dobbeltklikke på det eller 

dra musepekeren over mens du holder nede venstre museknapp.  
2 Trykk ALT + SKIFT + X for å sette inn kode for stikkord. Du får 

da opp denne dialogboksen (her har vi valgt stikkordet stikkord). 
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Klikk på Merk dersom du bare ønsker det valgte stikkordet i 
stikkordlista eller klikk på Merk alle dersom du vil at alle 
forekomster av det valgte ordet i teksten din skal merkes.  
 

3 I stedet for ALT + SKIFT + X  kan du velge Sett inn, 
Stikkordregister og tabeller, klikke på arkfanen Stikkordregister 
og deretter på Merk stikkord for å merke stikkordet. Det er en 
noe mer tungvint måte å gjøre det på. 

 
4 Velg Sett inn, Stikkordregister og tabeller og klikk på arkfanen 

Stikkordregister. 
 
5 Velg Format for stikkordregisteret og klikk på OK. 
 

Utskrift 
 
Når du mener at dokumentet ditt er klart til utskrift, bør du først 
kontrollere at alt ser pent ut ved å velge Fi,l Forhåndsvisning eller  

Forhånds- klikke på forhåndsvisning-knappen . Her kan du velge å vise alle  
visning sidene dine, bare en, to og så videre. Dersom alt ser pent og ryddig 

ut, skriver du ut ved å klikke på skriv ut-knappen  eller ved å 
velge Fil, Skriv ut, riktig skriver og klikke på OK. Dersom 
maskinen din er koblet i et nettverk, må du regne med at det tar en 
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viss tid før utskriften din kommer på nettverksskriveren. 
Dokumentet havner i en utskriftskø og blir skrevet ut når det er din 
tur. Klikk derfor ikke flere ganger på skriv ut-knappen dersom 
dokumentet ditt ikke kommer med en gang. 
 

Fletting 
 
Ved fletting må vi skille mellom tre forskjellige dokumenttyper:  

Datakilde  datakilden, hoveddokumentet (for eksempel malen for seriebrevet) 
Hoved- og det flettede dokumentet (for eksempel kopiene av seriebrevet).  
dokument Som datakilde kan du for eksempel bruke en tabell i tekstformat 
Flette- (det vil si skilt med tabulator), en tabell i tabellformat (datakilden  
dokument er en Word-tabell) eller en tabell i regnearket. Word henter 

opplysninger fra datakilden til flettingen. Du bør derfor alltid 
opprette og lagre datakilden før du lager hoveddokumentet. Du må 
også alltid ha ledetekst øverst i tabellen. Word bruker ledeteksten i 
forbindelse med valg av flettefelt. I skjermbildene nedenfor har vi 
brukt følgende tabell som datakilde: 
 
Fornavn Etternavn Adresse Postnr Poststed 
Ivar Nordlund  5160 Eikangervåg 
Jane Østervik Strandg. 50 5008 Bergen 
 
Tabellen har vi lagret som ADRESSE.DOC. Ledetekstene er her 
vist i kursiv.  
 
Hoveddokumentet kan du ha laget på forhånd, eller du kan lage det 
i forbindelse med flettingen.   
 

Standardbrev Når du skal flette et standardbrev eller seriebrev, må du gjøre 
følgende: 
 
1 Lage og lagre en datakilde (dersom du da ikke har laget en fra 

før). 
 

2 Åpne et nytt dokument, eventuelt åpne det dokumentet du vil ha 
som hoveddokument. I eksemplet har vi åpnet et nytt dokument.  
 
Klikk på Verktøy, Flett utskrift. Du får da opp dialogboksen på 
neste side: 
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Klikk på Opprett og velg Standardbrev. Du får da opp denne 
dialogboksen: 
 

 
Velg Aktivt vindu. Så velger du 
datakilde. Klikk på Hent data under 
punkt 2 Datakilde og velg Åpne 
datakilde.  

 
Du får da opp en dialogboks der du kan 
bla i de ulike mappene. Finn fila som inneholder datakilden, og 
klikk på Åpne. Dersom hoveddokumentet ditt ikke inneholder 
noen flettefelt, får du opp denne dialogboksen: 
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Velg Rediger hoveddokument. Word returnerer nå til dokumentet 
og viser fletteverktøylinja.  
 

 
 

Flettefelt Skriv inn teksten din og klikk på Sett inn flettefelt 
der du ønsker at Word skal sette inn data fra 
datakildedokumentet. I vårt eksempel vil du få opp 
disse feltene når du klikker på Sett inn flettefelt: 
 

3. Velg Flett til nytt dokument eller Flett til utskrift. Velger du det 
første alternativet, vil Word opprette et nytt dokument der du ser 
resultatet av flettingen. Velger du Flett til utskrift, vil Word 
skrive flettingen direkte til skriveren. Du bør helst velge Flett til 
nytt dokument, da kan du se gjennom flettedokumentet før du 
skriver det ut. 

 
I vårt eksempel ser hoveddokumentet se slik ut: 
 
 «Fornavn» «Etternavn» 

«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 
 
 
 
Innkalling til styremøte i EBML 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De ferdigflettede ser slik ut: 
 
 Ivar Nordlund 

5160 Eikangervåg 
 
 
 
Innkalling til styremøte i EBML 
 
......... Jane Østervik 

Strandg. 50 
5008 Bergen 
 
 
 
Innkalling til styremøte i EBML 
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Regnearket 
 

Hjelp Regnearket Excel har en svært kraftig hjelpefunksjon. Hjelp-
menyen er bygd opp på samme måte som i Word. Når du klikker på 
Hjelp, Hjelp for Microsoft Excel, får du opp et nytt vindu 
. 

 
 
Øverst i dette finner du arkfanene for ulike måter å søke hjelp på.  
Dersom du ikke husker hvordan du bruker Hjelp-funksjonen eller 
ikke har lest denne delen, må du bla fram igjen til avsnittet Hjelp til 
selvhjelp — bruk av Hjelp-funksjonen og noen andre funksjoner i 
tekstbehandling.  
 

Verktøylinjer På samme måte som i Word kan velge hvilke verktøylinjer du vil 
vise, ved å velge Vis, Verktøylinjer. Når du er inne i denne 
dialogboksen, kan du også velge Tilpass og dra opp de knappene du 
vil ha på verktøylinja. 

 
Markører I Excel ser du at markøren skifter når du beveger deg rundt i arket. 

Her er en oversikt over du ulike markørtypene. 
 

Hvitt kors   Vanlig markør i Excel. Alle funksjoner 
er tilgjengelige. 

Svart kors   Brukes når du  kopierer ved hjelp av 
drahåndtaket nederst i høyre hjørne på 
ruta eller ruteblokka . 

Hvit pil  Brukes til å flytte celler og grafiske 
objekter, for eksempel bilder. Skal du 
kopiere, holder du nede CTRL-tasten. 

Dobbeltpil  Brukes til å endre størrelsen på grafiske 
objekter. 

Dobbeltpil med strek   Brukes til å endre radhøyde og 
kolonnebredde. 
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Modellen På same måte som i tekstbehandling venter vi med formateringen til 
modellen er ferdig. Når du skal lage en regnearkmodell, er det 
viktig at den er dynamisk og logisk bygd opp. Du må ha fornuftige 
og forståelige ledetekster, bruke formler og funksjoner riktig og 
bygge opp et logisk skjermbilde. Derfor kan du gjerne begynne 
med å skissere modellen din på papir uten å ha datamaskinen 
tilgjengelig. Her er noen regler for en god regnearkmodell: 
 

• Vi skriver inndata med kursivert skrift eventuelt med en 
annen farge, eller med farget bakgrunn. Alle inndata bør 
samles i øvre del av skjermbildet. 

• Vi skriver kolonneoverskrifter og utdata med fete typer 
eventuelt med et annet format som gjør det lett å lese. 

• Vi begraver aldri inndata i formler, men bygger dem opp 
ved hjelp av ruteadresser. 

• Vi plasserer delberegninger og faste inndata i et eget 
område for hjelperuter. 

• I store regnearkmodeller prøver vi å samle de viktigste 
inndataene og utdataene i ett hovedskjermbilde.  

 
Funksjoner 

 
Excel har et hav av innebygde funksjoner. I dette kapitlet viser vi 
bare en håndfull av disse. Du lærer også hvordan du bruker 
funksjonsveiviseren. Dersom du kan bruke denne og Hjelp-
funksjonen i Excel kan du lære deg flere funksjoner på egen hånd. 
 
Vet du hvordan en funksjon er bygd opp, og hvilke rutereferanser 
som skal være med, kan du selvsagt skrive funksjonen rett i ruta, 
for eksempel =GJENNOMSNITT(B2:C2).  

Sett inn  Hvis ikke, velger du Sett inn, Funksjon fra menylinja eller  
funksjon  klikker på funksjonsveiviser-knappen  i Excel. Du får da opp 

denne dialogboksen: 
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I dialogboksen kan du velge å vise sist brukte funksjoner eller alle 
funksjoner eller velge kategori for eksempel Økonomisk. Når du 
har valgt funksjon, klikker du på Neste >. Du får da opp en ny 
dialogboks der du skriver inn argumentene i funksjonen. Her har vi 
vist funksjonen GJENNOMSNITT. Merk at du i Verdi kan lese av 
svaret (her gjennomsnittet av tallene i rute B2 og rute C2), og at du 
kan se hvilke tall det blir regnet gjennomsnitt av i feltet bak 
tall1-feltet. Merk også at du kan få mer hjelp ved å klikke på Hjelp. 
 

 
 
Skriv inn området du vil regne gjennomsnittet av i feltet tall1  og 
klikk OK.  
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Til eksamen kan du også få oppgaver der du må kunne bruke disse 
funksjonene: 
 
ABS(tall) Gir absoluttverdien av et tall. ABS(-10) gir 10. 
 
AVDRAG(rente; antall_innbet; nåverdi; sluttverdi; type). 

 
Finner terminbeløpet for en annuitet. Rente er renta på 
for eksempel et annuitetslån, antall_innbet er det totale 
antallet innbetalinger for lånet. Er lånet på 10 år med 
kvartalsvise innbetalinger, blir antallet innbetalinger 10 
* 4 = 40. Nåverdi er lånebeløpet. De to siste valgene i 
formelen får du sjelden bruk for. 

 
AVRUND(tall; antall_sifre) 
 

Tall er tallet du vil runde av. Antall_sifre angir antallet 
sifre du vil runde av tallene til. Hvis antall_sifre er 
større enn 0, blir tallet avrundet til det angitte antallet 
desimaler. Er antall_sifre lik 0, blir tallet avrundet til 
nærmeste heltall. Hvis antall_sifre er mindre enn 0, 
blir tallet rundet av til venstre for desimaltegnet, det vil 
si nærmeste 10, 100, 1000 og så videre. 

 Eksempler:  
 AVRUND(2,149;1) er lik 2,1 
 AVRUND(-1,475;2) er lik -1,48 
 AVRUND(2115;-2) er lik 2100 
  
 I tillegg til AVRUND fins to nesten like funksjoner 
   
AVRUND.NED (tall; antall_sifre) og 
AVRUND.OPP (tall; antall_sifre) 
  

AVRUND.NED avrunder alltid ned og AVRUND.OPP 
avrunder alltid opp. Merk at det kan se ut som om du har 
avrundet dersom du reduserer antallet desimaler i ruta. 
Hvis du bare gjør det vil regnearket vise avrundet beløp, 
men bruke alle desimalene i beregningene. 

 

 
Johs Totland og Knut Woll Ta sjansen – en innføring i aktiv databruk side 26 



GJENNOMSNITT(tall1; tall2; ...) 
  

Som regel bruker du bare tall1. Gjennomsnittet av 
tallene i rute B2 og rute C2 blir 
=GJENNOMSNITT(B2:C2).  

 
HVIS(logisk_prøve; hvis_sann; hvis_usann) 
 
 Logisk_prøve er det du ønsker å teste. I stedet for 

hvis_sann skriver du det funksjonen skal vise eller 
regne ut dersom svaret er JA på prøven/testen, og i 
stedet for hvis_usann det som skal vises eller regnes ut 
dersom svaret er NEI. 

 
 Eksempler: 
 Bruk av HVIS for å finne salgspris ÷ rabatt hvis bestilt 

mengde overstiger et visst antall enheter.  
  

 A B 
1 Salgspris 10 
2 Bestilt mengde 1 000 
3 Rabattprosent 5 % 
4 Mengde for å oppnå rabatt 600 
5 Salgspris - rabatt formel 

 
Formelen i rute B5 blir =HVIS(B2>B4;B1-B1*B3;B1) 
det vil si at hvis bestilt mengde (B2) er større enn mengde 
for å oppnå rabatt (B4), skal prisen reduseres med 5 % 
(B1-B1*B3), hvis ikke skal prisen være 10 kroner (B1). 

 

 
 Bruk av HVIS for å forandre en ledetekst.  
   

 A B 
1 Inntekter 50 000 
2 Kostnader 45 000 
3 formel formel 

 
I rute B3 blir formelen =B1-B2. Dersom vi ønsker at 
ledeteksten i rute A3 skal forandre seg alt etter om det 
blir underskudd eller overskudd i rute B3, må vi skrive 
=HVIS(B3<0;"Underskudd";"Overskudd") i rute 
A3. Hvis svaret i B3 er mindre enn 0, skal Excel skrive 
teksten Underskudd, hvis ikke teksten Overskudd. 
Merk at vi må bruke anførselstegn før og etter teksten. 
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IDAG( ) Funksjonen gir dagens dato.  
 
IR(verdi; antatt) 

 
IR, Internrente-funksjonen, har du bruk for når du skal 
beregne effektiv rente på lån eller internrenta av en 
investering. Verdi refererer til en tabell som inne–
holder de tallene du vil beregne internrenta for. Denne 
tabellen må inneholde minst en positiv og en negativ 
verdi for at internrenta skal kunne beregnes. Du trenger 
som oftest ikke å oppgi noe i antatt. 

  
 Eksempel: 
 Du har tatt opp et lån på 10 000 kroner. Fra banken får 

du vite at du må betale tilbake 4 000 kroner per år i 
3 år. Et oppsett i regneark kan se slik ut: 

 
 A B C D 
1 Lån Innbet. år 1 Innbet. år 2 Innbet. år 3 
2 10 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000 
3 Effektiv rente formel   

 
Formelen i rute B3 blir =IR(A2:D2). Vi bruker 
negativt fortegn (minus) på penger vi skal betale. Den 
effektive renta på dette lånet er 9,7 %. 

 

 
NNV(rente; verdi1; verdi2; ...) 
 
 Funksjonen gir netto nåverdi av en kontantstrøm. 

Kontantstrømmen må bestå av både positive og 
negative tall. Vi bruker funksjonen blant annet i 
forbindelse med investeringsanalyser. 

 
 A B C D 
1 Investering Kontant– Kontant– Kontant– 
2  strøm år 1 strøm år 2 strøm år 3 
3 -10 000 4 000 4 000 4 000 
4 Rente 9 % Nåverdi formel 

  
 Formelen i rute D4 blir =NNV(B4;A3:D3), og 

nåverdien blir 115 kroner. 
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MIN(tall1; tall2; ...) 
 
 Funksjonen gir det laveste tallet i en liste  A 

1 5 000 
2 10 000 
3 9 000 

 =MIN(A1:A3) gir her tallet 5 000. 
 
STØRST(tall1; tall2; ...) 
 
 Funksjonen gir det høyeste tallet i en liste 

=STØRST(A1:A3) gir her tallet 10 000. 
 
SUMMER(tall1; tall2; ...) 
 
 Funksjonen summerer alle tallene i en liste. Den 

letteste måten å summere på er å bruke Summer-
knappen . Formelen =SUMMER(A1:A3) summerer 
tallene 5 000, 10 000 og 9 000 og gir svaret 24 000. 
Når du skal summere to tall, bruker du ofte bare 
tegnet +.  

 
For flere funksjoner henviser vi til Hjelp-menyen i Excel. Velg 
arkfanen Innhold og deretter Lage formler og revidere arbeidsbøker 
og Referanser for regnearkfunksjoner og les om de ulike 
funksjonene der.  
 

Diagrammer i Excel 
 
Det er lett å lage diagrammer i Excel. Å lage gode og informative 
diagrammer er ikke like lett for da stilles det krav til din evne til å 
sette deg inn i hvordan brukeren opplever diagrammet. Det er 
fristeende å boltre seg i Excels fancy 3D-effekter og glemme at du 
har et budskap du skal formidle. Å gi regler for hvilke diagramtype 
du bør velge er vanskelig, men dersom du velger Hjelp, Emner i 
Hjelp for Microsoft Excel, Innhold, Formatere et diagram, Endre 
diagramtypen og velger Den beste digramtypen for mine data vil 
finner du noen eksempler på hvilke diagrammer som egner seg til 
hva. Her nøyer vi oss med å vise hvordan du lager et diagram ved 
hjelp av diagramveiviseren. Eksemplene bygger på tabellen på neste 
side: 
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 A B C 
1 Utgifter mai juni 
2 Mat og drikke: 1 460 1 490 
3 Klær og sko: 580 590 
4 Helse og hygiene: 170 180 
5 Lek og fritid: 470 480 
6 Reisekostnader: 230 240 
7 Andre dagligvarer: 160 170 
8 Husholdsartikler: 270 280 
9 Møbler: 230 240 

10 Mediebruk, div. fritid: 460 470 
 
Først skal vi vise hvordan du lager et diagram som viser utgiftene 
for mai og juni. Merk ruteblokken A1:C10 og klikk på  

Diagram- Diagramveiviser-knappen  (du kan også klikke Sett inn, Diagram, 
veiviser På dette arket). Du får da opp denne dialogboksen (her har vi valgt 

liggende stolpe og 3D) 
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Klikk på Neste >. Du får da opp denne dialogboksen. 
 

 
  
Her må du holde tunga rett i munnen. Som regel har Excel gjort 
riktige valg for deg, men det er likevel viktig å vite noe om de 
valgene du kan gjøre her. Du kan velge om dataserien din skal være 
i rader eller i kolonner. I vårt eksempel har Excel merket av for 
kolonner. Excel velger Kolonner dersom den merkede ruteblokken 
har flere rader enn kolonner, og Rader dersom ruteblokken har flere 
kolonner enn rader. Du kan selvsagt endre dette. Det er svært viktig 
merke riktig. Gjør du feil, viser diagrammet noe annet enn det du 
hadde tenkt. 
 
Ser diagrammet OK ut, klikker du Neste >. Du får da opp 
dialogboksen på neste side. Også her kan du gjøre flere valg, blant 
annet skrive en overskrift slik som vi har gjort i eksempelet på neste 
side. Du kan også sette navn på aksene. 
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Når du har gjort de endringen du ønsker, kan du som regel klikke 
Fullfør. Velger du Neste > her kan du velge om diagrammet skal 
åpnes i et nytt ark, eller i det arket du jobber i.  
 

Størrelse og Når diagrammet vises på arket kan du endre på størrelsen ved å dra 
i  

plassering kantene på bildet. Dersom du klikker på diagrammet kan du dra det 
hvor du vil i regnearket. Du kan også nå endre størrelse, farger 
skrifttyper og lignende ved å dobbeltklikke på diagrammet og 
deretter klikke på de delene du ønsker å endre.  
 

Kakediagram Dersom du skal vise fordelingen av en tallrekke som til sammen 
utgjør 100 % kan det ofte være lurt å bruke et sektordiagram 
(kakediagram). I dette eksemplet skal du vise fordelingen av 
utgifter i juni. Du får da en utfordring: Hvordan merke kolonne A 
og C uten 

 CTRL-tasten  å merke B? Merk ruteblokken A1:A10. Hold CTRL-tasten nede 
 mens du merker C1:C10. Som du ser, har du nå merket ledetekstene 

og kolonnen med tallene fra juni. Resten er «same procedure as 
every year» bare at du velger sektordiagram i trinn 1 i 
diagramveiviseren. Et 3-D sektordiagram vil da kunne se slik ut: 
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Navn på arkfaner, ruter og ruteblokker 

Juni

Mat og drikke:
36 %

Klær og sko:
14 %

Helse og hygiene:
4 %

Lek og fritid:
12 %

Reisekostnader:
6 %

Andre dagligvarer:
4 %

Husholdsartikler:
7 %

Møbler:
6 %

Mediebruk, div. 
fritid:
11 %

 
Vi har tidligere pekt på hvor viktig det er å bruke logiske navn på 
filene dine. De fleste regneark er i dag bygd opp som arbeidsbøker. 
Det vil si at hver regnearkfil kan bestå av mange ark. Det kan være 
lurt å gi arkene navn særlig dersom du benytter deg av flere ark. Det 
gjør du på følgende måte: 
 

• Dobbeltklikk på arkfanen for det arket du vil gi et navn (for 
eksempel Ark1). 

• Skriv inn navnet i dialogboksen og klikk på OK. 
 
Dersom vi arbeider med store regnearkmodeller kan det være 
hensiktsmessig å gi navn til ruter og ruteblokker.  
 

• Merk rute eller ruteblokk.  
• Dobbeltklikk i feltet som viser 

rutereferanse (feltet over A-kolonnen), 
skriv inn navn og trykk ENTER. 

 
Dersom vi gir rute B1 navnet Inntekter og rute B2 navnet 
Kostnader, kan vi i formelen i rute B3 skrive 
=Inntekter-Kostnader i stedet for =B1-B2. Dersom du vil fjerne et 
navn, velger du Sett inn, Navn, Definer, klikker på det navnet du vil 
fjerne, og klikker Slett. 
 



Formatering 
 
I kapittel 3 kan du lese en god del om 
formatering av regnearket. Her vil vi bare liste 
opp de viktigste formateringskommandoene.  
Når du klikker på Format på verktøylinja får du 
opp denne rullegardinmenyen. Vi vil her 
konsentrere oss om Celler bortsett fra en viktig  

Beste  kommando som du finner på både Rad- og  
tilpassing  Kolonne-menyene: Beste tilpassing. Velger du 

den vil Excel velge den kolonnebredden og 
radhøyden som passer best til dataene dine. 

 
Når du klikker på Celler får du opp denne dialogboksen: 
 

 
 
I eksemplet har vi valgt arkfanen Tall og tallformatet Tall. Her 
velger du tallformat (valuta, dato, brøk og så videre). Under 
Justering velger du høyre-, venstre-, topp- eller bunnjustering. 
Under Skrift velger du skrifttype og størrelse, hevet eller senket 
skrift med mer. Under Kantlinjer kan du sette inn kantlinjer og 
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rammer. Under Mønster velger du farger og mønster og under 
Beskyttelse hvilke ruter som skal beskyttes mot overskriving og 
hvilke som ikke skal beskyttes.  
 
Klikk deg gjennom menyene og bruk Hjelp-funksjonen for å få en 
nærmere forklaring. Husk at dersom du kopierer ruter, vil 
ruteformatet (tallformat, kantlinjer, farger og så videre) følge med.  
 

Automatisk I noen få tilfeller formaterer Excel rutene automatisk ut fra det du  
formatering skriver inn. Dersom du skriver 10 % i en rute, gir Excel ruta 

prosentformat uten desimaler, skriver du 10,34 % får den 
prosentformat og to desimaler. Skriver du punktum i stedet for 
komma, for eksempel 10.5 i stedet for 10,5, gir Excel ruta 
datoformat og skriver 10. mai. Det hjelper ikke å slette tallet for å  

Formatkosten  bli kvitt formatet. Enten må du bruke formatkosten  til å kopiere 
formatet fra en rute som har riktig format, til ruta som er 
feilformatert, eller kopiere innholdet i en tom rute med riktig format 
til ruta som er feilformatert, eller du kan bruke Format, Celle-
menyen (alternativt klikke på høyre musetast) og angi riktig format. 
 
Ikke sløs med ressurser 
 
Det er flott med farger, rammer og skyggelegging, men tenk på at 
skriveren bruker vanvittig mye mer toner på å skrive ut en side med 
farger enn en side med bare tekst. Du kan løse dette problemet ved 
å lage en egen utskriftsdel i regnearket der du ikke bruker farger. 
Hent data fra utdata ved hjelp av formler. Husk å merke 
utskriftsdelen som utskriftsområde ved å klikke på Angi 
utskriftsområde-knappen  eventuelt klikke på Fil, 
Utskriftsområde, Angi utskriftsområde. Her er et eksempel: 
 

 A B 
1 Inntekter 50 000 
2 Kostnader 45 000 
3 Overskudd/underskudd formel 
4   
5   
6  = A1  = B1 
7  = A2  = B2 
8  = A3  = B3 

 
I eksemplet har vi tatt bort rutenettet ved å velge Verktøy, 
Alternativer, Vis og tatt bort haken for Rutenett. Utskriftsområdet 
A6:B8 er uten farger. På denne måten kan vi lage en god layout for 
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brukeren og en ryddig utskrift som ikke tømmer skriveren for toner 
eller blekk på noen få sider. 
 

Når du skal utvide en regnearkmodell 
 
Når du skal utvide en regnearkmodell trenger du ofte å sette inn 
rader og/eller kolonner. Skal du sette inn en rad mellom rad 3 og 
rad 4, klikker du på 4 i Radoverskrift-kolonnen helt til venstre og 
velger Sett inn og Rader. Du kan også bruke hurtigmenyen (høyre 
museknapp). Du må bruke samme framgangsmåte når du skal sette 
inn en eller flere kolonner. Klikk på B i Kolonneoverskrift-raden og 
velg Sett inn, Kolonner for å sette inn en ny kolonne mellom A 
og B.  
 
Bruk samme framgangsmåte dersom du vil slette rader og/eller 
kolonner, men velg da Rediger, Slett.  
 

Endring av Dersom du ønsker å endre ferdigmodeller som andre har laget, må  
ferdig- du først forsikre deg om at du forstår hvordan denne modellen er  
modeller bygd opp. Du kan nemlig risikere å ødelegge funksjonaliteten til 

ferdigmodellen dersom du ikke vet hva du gjør. I verste fall blir 
modellen helt ubrukelig. Følg disse reglene dersom du skal endre en 
ferdigmodell: 
 

1 Åpne ferdigmodellen 
2 Lagre den med nytt navn 
3 Gjør de endringene du ønsker å foreta (anbefales ikke for 

nybegynnere) 
4 Registrer inndata og test at utdata blir riktige. Dersom utdata 

blir feil eller modellen ikke gjør de beregningene den skal, 
må du gå tilbake til punkt 3 og gå i gjennom de endringene 
du gjorde, en gang til. Er alt i orden kan du gå til punkt 5. 

5 Lagre  
 
Du bør også bruke denne framgangsmåten når du skal utvide en 
egenutviklet modell.  
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Noen verktøy i Excel 
 
Når du klikker på Verktøy på menylinja får du 
opp rullegardinmenyen på figuren til høyre. Vi 
skal ta for oss Revisjon, Målsøking, 
Beskyttelse, Alternativer. Merk at du også 
finner Stavekontroll og Autokorrektur her 
akkurat som i Word. 
 

Revisjon 
 

Spore Under revisjon kan du blant annet spore over- 
og underordnede ruter. Dette verktøyet er greit 
å bruke dersom du lurer på hvilke ruter som 
inngår i en formel, eller hvilke ruter som inneholder en feil.  
 
Eksempel: 
Lag en regnearkmodell som beregner effektiv rente. 
 

 A B C D 
1 Lån Innbet. år 1 Innbet. år 2 Innbet. år 3 
2 10000 - 4 000 - 4 000 - 4 000 
3 Effektiv rente =IR(A2:D2)   

 
Plasser markøren i rute B3 og klikk på Verktøy, Revisjon, Spor 
overordnede. Excel viser da hvilke ruter som inngår i formelen, og 
viser dette bildet: 
 

 
 
For å ta bort pilene klikker du Verktøy, Revisjon, Fjern alle piler.  
 

Målsøking 
 
Målsøking er et kraftig verktøy som du blant annet kan bruke til å 
finne en bestemt verdi i en rute ved å justere verdien i en annen.  
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Lag denne modellen i Excel: 
 

 A B 
1 Innskudd  
2 Rente 3 % 
3 Antall år 1 
4 Saldo =B1+B1*B2*B3 

 
Dersom vi ikke registrerer noe tall i B1, blir saldoen i rute B4 null. 
Du skal nå bruke målsøking for å finne hvor mye vi må sette i 
banken i dag for å kunne ta ut 1 000 kroner om et år når renta er 
3 %. Klikk på Verktøy, Målsøking. Du får da opp denne 
dialogboksen (vi har allerede registrert rutereferansene i feltene): 
 

 
 
Plasser markøren i feltet Sett celle og klikk på rute B4 i regnearket 
(eller skriv B4 i feltet). Klikk i feltet Til verdi og skriv 1 000. Klikk 
i feltet Ved å endre celle og klikk på rute B1 i regnearket (eller skriv 
B1 i feltet). Klikk på OK. Excel regner nå ut at du må sette inn 
970,87 kroner for å få ut 1 000 kroner om et år. Dette tallet vises i 
rute B1. Samtidig vises dialogboksen Status målsøking. Klikk på 
OK for å godkjenne. Rute B1 har nå fått verdien 970,87. Dersom du 
finner ut at du har gjort en feil eller vil angre, klikker du på Avbryt i 
dialogboksen. 
 

Beskyttelse 
 
Av og til er det greit å beskytte ruter med formler og andre ruter 
som vi ikke vil at noen skal endre. Bruk følgende framgangsmåte:  
 

1 Merk de cellene som ikke skal beskyttes, og klikk på 
Format, Celler, arkfanen Beskyttelse og ta bort krysset i 
valgboksen Låst.  

2 Klikk på Verktøy, Beskyttelse, Beskytt ark. Regnearket ditt 
er nå beskyttet, og det bare mulig å registrere data i de 
rutene der du har fjernet låsen (punkt 1). Merk at du nå ikke 
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kan formatere regnearket. Ønsker du å ta bort beskyttelsen, 
klikker du på Verktøy, Beskyttelse, Opphev 
skrivebeskyttelse.  

 
Alternativer for regnearket 

 
Når du velger Verktøy, Alternativer, får du opp mange 
valgmuligheter for hvordan du vil at regnearket ditt skal se ut og 
oppføre seg.  
 

 
 

 Vi skal bare nevne to viktige valg som du får bruk for. Under  
Vise arkfanen Vis kan du ved å sette eller fjerne hakene (avkryssingen)  
rutenett og velge å vise eller ikke vise en rekke alternativer. Du vil i løpet av  
formler året få bruk for å vise eller ikke vise rutenett og formler. Dersom du 

ønsker å lage kantlinjer (rammer) selv, vil du som regel velge å ikke 
vise rutenettet i Excel. Dersom du har laget din egen modell, blir du 
ofte bedt om å skrive ut formler slik at du kan dokumentere hvordan 
modellen er bygd opp. I dag er det et krav dersom du kommer opp 
til 

CTRL+J  eksamen. Du kan slå av og på visning av formler med CTRL+J. 
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Topptekster og bunntekster 
 
Klikk Vis, Topptekst og bunntekst. Du får opp dialogboksen med 
nedenfor.  
 

 
 
Du kan også få opp dialogboksen enten ved å klikke på Fil, 
Utskriftsformat eller Fil, Forhåndsvisning, Oppsett eller klikke på 
Forhåndsvisning-knappen  og velge Oppsett. Du må da klikke på 
arkfanen Topptekst/Bunntekst. 
 
Klikk på Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst alt 
etter hva du ønsker å legge inn. Du får da opp denne dialogboksen 
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Skriv inn teksten din i ønsket felt. Klikk på A-knappen dersom du 
ønsker å bruke en annen skrifttype, størrelse eller farge. Du kan 
legge inn koder ved å klikke på kode-knappene. Knappene etter 
A-knappen setter inn følgende koder: 
 

&[Side] setter inn sidetall 
&[Sider] setter inn totalt antall sider 
&[Dato] setter inn dagens dato 
&[Klokkeslett] setter inn klokkeslett 
&[Fil] setter inn filnavnet til regnearket 
&[Tabulator] setter inn navnet på arkfanen 
 

Marger 
 
Du kan endre margene i forhåndsvisning ved å velge Marger og 
deretter dra margindikatorene til høyre eller venstre etter ønske. Du 
kan også endre margene ved å velge Fil, Utskriftsformat og 
deretter arkfanen Marger. 
 

Utskrift 
 

Forhånds- Før du tar utskrift i Excel bør du alltid velge Forhåndsvisning for å  
visning sjekke at utskriften er i orden. Du bør også merke utskriftsområdet 

ditt og klikke på Angi utskriftsområde-knappen  eventuelt klikke 
på Fil, Utskriftsområde, Angi utskriftsområde. Ellers risikerer du å 
sende hundrevis og i verste fall tusenvis av sider til skriveren. 
Dersom du for eksempel skulle være så uheldig å ha trykket 
ordskiller eller skrevet noe i rute IV65536, blir utskriftsområdet 
automatisk satt til hele regnearket. I dette tilfellet får du en utskrift 
bli på 43 327 sider. Det blir læreren eventuelt sjefen din neppe glad 
for.  

 
Tilpass I noen tilfeller blir utskriften din litt større enn det som går inn på 

en A4-side. I slike tilfeller bør du tilpasse utskriften til en side. Det 
gjør du ved å velge Fil, Utskriftsformat og deretter arkfanen Side. 
Da kommer denne dialogboksen opp: 
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Merk av for Tilpass til og velg 1 side bred og 1 side høy. Excel vil 
skrive ut utskriftsområdet ditt på én side. Du kan selvsagt tilpasse til 
flere sider, men det får du ikke så ofte bruk for. Merk ellers at du i 

Stående A4 denne dialogboksen velger om du skal ha stående eller 
Liggende A4 liggende format. 

 
Bruk derfor alltid følgende prosedyre for utskrift i Excel: 
 

1 Legg inn topptekst og/eller bunntekst. 
2 Merk utskriftsområdet og angi utskriftsområdet. 
3 Velg Forhåndsvisning og kontroller layout, marger og antall 

sider.  
4 Velg Tilpass i dialogboksen Utskriftsformat dersom du 

ønsker å ha utskriften på én side. 
5 Lagre regnearket. 
6 Skriv ut. 
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— 11100001101100010000 — Pling i bollen eller superhjerne 
 
Til tross for at mange har forsøkt å skape den intelligente 
datamaskinen som forstår, kan resonnere og som til og med kan ha 
følelser, så står vi fortsatt overfor en stokk dum, tom hjerne som i 
utgangspunktet bare er god til en ting, nemlig å slå av og på strøm 
på kretsene i en vannvittig fart. De ulike konkurrentene overgår 
hverandre med den ene prosessoren raskere enn den andre. Men 
fortsatt er det heldigvis sånn at det er vi, menneskene, som lærer 
den hva den skal gjøre. Men du verden hva vi har klart å lære den.  
 
Vi kan derfor slå fast at informasjonsteknologien har kommet for å 
bli enten vi vil det ikke. En undersøkelse fra 1997 viste at nærmere 
70 % av alle bedrifter hadde datamaskin, selv om ikke alle brukte 
den like mye. I år 2002 vil trolig 100 % ha datamaskin, og 
bruksområdene vil stadig øke. Den som mestrer teknologien og kan 
utnytte maskinen og programvaren, vil få et klart 
konkurransefortrinn.  
 

Litt historie 
 
Utviklingen innenfor datateknologien går vanvittig fort. For 
femogtjue år siden brukte studentene på universitet og høyskoler 
fortsatt hullkort for å lagre dataoppgavene sine. De første pc-ene 
kom til Norge tidlig i 1980-åra. De hadde 4,77 MHz 
klokkefrekvens, 128 KB minne og en eller to diskettstasjoner med 
en lagringskapasitet på 128 KB. Dagens standard pc-er (2002) er 
400 ganger raskere, har mer enn 4 000 ganger større minnekapasitet 
og hele 50 000 ganger større lagringskapasitet! På 20 år! 
Datateknologiens historie er likevel mye lengre. Nedenfor finner du 
en oversikt over de 250 årene som har gått siden Blaise Pascal fant 
opp den første regnemaskinen som brukte totallsystemet: 
 

1642 Den franske filosofen Blaise Pascal konstruerer en maskin med en 
serie tannhjul med 10 tenner som representerer tallene 0 til 9. 
Maskinen kan bare legge sammen. 

 
1800 Den franske oppfinneren Joseph Marie Jacquard lager en 

automatisk spinnemaskin som bruker trebord med huller i. 
 
1850 Den britiske matematikeren og oppfinneren Charles Babbage 

konstruerer The Difference Engine, av mange regnet som den 
første datamaskinen. 

 
1890 Den amerikanske statistikeren Hermann Hollerith utvikler et 

system med hullkort for å behandle data. 
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1943 Britiske vitenskapsmenn tar i bruk den første helelektroniske 

digitale datamaskinen, Colossus for å knekke de tyske 
ubåtkodene. Maskinen hadde 1 500 radiorør. 

 
1945 Amerikanerne tar i bruk ENIAC, en maskin med 18 000 radiorør. 

Den blir brukt blant annet til å gjøre beregninger i forbindelse med 
produksjon av atombomber. 

 
1958 Transistoren overtar etter radiorøret. Transistoren er liten og 

bruker mye mindre energi enn radiorøret. 
 
1968 Integrerte kretser blir vanlige. En integrert krets er en brikke som 

inneholder flere transistorer.  
 
1981 De første PC-ene begynner å komme. Microsoft selger 

operativsystemet MS-DOS til IBM. Bill Gates tjener sin første 
million i $. 

 
1994 Pentium, Windows 95 og Internett kommer på markedet. 
 
1997 G3prosessor og MacOS 8 kommer på markedet. Radio, tv, cd-

spiller, telefonsvarer, faks og Internett blir integrert i vanlige pc-er. 
Digitale parabolanlegg begynner å komme. 

 
2002 Prosessorene bryter 2GHZ-linjen. Talegjenkjenning begynner å "ta 

av" – snakk til PCen og den skriver det du sier. TV, telefon, 
satellitt, mobiltelefon og datamaskiner blir mer og mer integrert. 
Digital teknologi erobrer hjemmelektronikkmarkedet. Bredbånd 
begynner å ”ta av”. DAB-radio kommer. 
 

Hva framtida vil bringe vet ingen, men det er ingenting som tyder 
på at utviklingstempoet vil avta. Tvert i mot har utviklingen 
akselerert. Framskriver vi utviklingstakten vil en standard PC i år 
2010 ha en 6 GHZ prosessor, 6 GB internminne og 8 000 GB 
hardisk. De vil kunne spille inn og spille av film og video i flere 
millioner farger, ha innebygd bildetelefon, og ikke minst slipper vi 
å skrive på tastaturet fordi datamaskinen oppfatter og skriver det vi 
sier. 
 

Programvare 
Det fins et utall programmer å få kjøpt, men hva trenger du? Ofte 
kan det lønne seg å begynne med en integrert programpakke med 
tekstbehandling, regneark og databaseprogram. Dersom du har 
modem, ISDN-kort ADSL eller bredbånd, trenger du i tillegg en 
nettleser med muligheter for å sende og motta elektronisk post. I 
dag har Microsoft Internet Explorer nesten 90 % av markedet. For 
fem seks år siden hadde Netscape denne posisjonen. En norsk 
nettleser, Opera, har vunnet store markedsandeler i det siste.  
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Det er programvaren som avgjør hvor kraftig datamaskin du 
trenger. Siste versjon av alle programmer krever alltid mere minne 
og større plass på harddisken. Dette er en evig runddans der 
produsentene vinner, og vi taper. Dersom du vil arbeide med lyd, 
bilder og video, krever det større kapasitet enn tekstbehandling og 
regneark. Det er fristende å oppgradere et program, men det fører 
ofte til at du må kjøpe mer minne to uker senere, eller kanskje en 
helt ny datamaskin fordi alt plutselig går så sakte. Det er lett å bli 
revet med av reklamen, men husk at alle trenger ikke en Porsche for 
å kjøre til jobben. 
 
Større organisasjoner trenger flere programmer. Dersom en skal 
presentere bedriften trenger en et presentasjonsverktøy, for 
eksempel Microsoft Powerpoint, og skal en skal lage websider 
trenger en et webredigeringsprogram for eksempel Microsoft 
Frontpage. Ofte får du med denne typen programmer dersom du 
kjøper proffversjonen av Officepakkene. I tillegg trenger en 
planleggere, epostlesere og så videre. Mye av denne programvaren 
er faktisk gratis, men det kreves kunnskap og innsikt for å legge 
opp programmene på en slik måte at alle i organisasjonen har nytte 
av dem. I tillegg må en alltid ta hensyn til datasikkerheten. 
 
Bedrifter som arbeider med prosjekter bruker ofte 
prosjektstyringsverktøy for å holde oversikt over framdrift og 
kostnad med prosjektet. Microsoft Project er et slikt program. 
 
Svært mange av de administrative programpakkene har nå integrert 
det meste av den funksjonalitet du måtte ønske. 
Kundeoppfølgingsprogrammet er integrert med kundekartoteket i 
regnskapsprogrammet, som igjen er integrert med regneark og 
tekstbehandlingsprogrammene. Regnskapsprogrammet er integrert 
med, lønn, lagerstyring og budsjett og alle disse er igjen integrert 
med tekstbehandling og regneark. Tilbudet er enormt, problemet er 
ofte å velge den programpakken som tilfredsstiller ditt behov i dag 
og en del år inn i framtida. Du kan få regnskapsprogrammer fra 
tusen kroner til flere hundre tusen kroner. Her er det viktig å velge 
rett ut fra sitt behov. 
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Internett 
Internett er datamaskiner som er koblet sammen til et 
verdensomspennende datanett. Alle som er tilkoblet kan 
kommunisere med hverandre. All informasjon som er i en 
datamaskin, kan også sendes over Internett. Allerede i 1969 ble 
datamaskinene ved fire universiteter i USA koblet sammen. Det 
militære betalte for omkostningene, og meningen var å lage en 
militær kommunikasjonskanal som i tilfelle atomangrep var 
uavhengig av en enkelt datasentral. 
 
Flere og flere universiteter ble med i prosjektet, og etter en stund 
ble brukerne fra universitetene dominerende. Norske universiteter 
begynte allerede i 1972 å bruke Internett som det først landet 
utenfor USA. Samtidig begynte mange bedrifter å få egne datanett. 
  
I 1993 kom Mosaic. Programmet fikk navnet Mosaic ("mosaikk") 
fordi det integrerte bilde, lyd og tekst. Dette programmet gjorde det 
lettere for folk utenom universitets- og forskningsmiljøene å bruke 
World Wide Web eller Verdensveven.som det heter på norsk. Da 
massemediene ble oppmerksom på Internett, økte bruken av nettet 
eksplosjonsaktig. Etter hvert som populariteten har økt, har 
Internett også blitt svært interessant for bedriftene både som 
infomasjonskanal, emn også til å profilere sin egen bedrift eller 
drive netthandel.. Faktisk har trafikken nå blitt så stor at mange 
universiteter har knyttet seg sammen i et eget lukket nett. Studenter 
og lærere har blitt lei all ventingen på nettet. Onde tunger kaller 
WWW for World Wide Wait. 
 
Det er ingen som bestemmer over Internett, men store 
brukergrupper samarbeider for å utvikle nettet. Det meste er fortsatt 
gratis, men du må betale for å knytte datamaskinen din til nettet. De 
fleste er i dag knyttet til Internett via telenettet og må betale 
tellerskritt for tiden de bruker. Nye leverandører har begynt å 
komme på markedet, blant annet kabel-TV-selskapene og 
elektrisitetsleverandørene. Felles for disse er at de kan levere my 
større båndbredde og dermed raskere overføringshastighet enn du i 
dag kan få på telenettet.  
 
Selve dataoverføringen på Internett foregår ved hjelp av to sentrale 
protokoller. Internettet består egentlig av en rekke datanettverk som 
er knyttet sammen ved hjelp av rutere. Ruterne snakker sammen på 
et språk som kalles IP (Internet Protocol). Når vi skal overføre data 
på Internett, er det protokollen TCP (Transmission Control Protol) 
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som gjør den første jobben. TCP på avsendersiden deler opp 
meldingen i en rekke datapakker (hver pakke er som regel på 1000 
tegn). Hver av pakkene blir utstyrt med en adresselapp og en 
merking som gjør at det er enkelt å sette dem sammen igjen. 
Deretter overtar IP pakkene og sender dem fra ruter til ruter, helt til 
pakkene har kommet fram til riktig sted på Internett. Ruterne har 
kart og trafikkinformasjon og passer på at pakken velger den beste 
ruten. Vær klar over at det kan bli kødannelse, slik at ikke alle 
pakkene i meldingen velger samme vei. På mottakersiden setter 
TCP pakkene sammen slik at meldingen blir hel igjen. Samtidig 
kontrollerer TCP at alle pakkene har nådd fram, og at de ikke er 
skadet. Hvis noe galt har skjedd, vil TCP/IP prøve å rette på feilene. 
 
Siden det finnes mange maskintyper på Internett, er det ikke noen 
selvfølge at alle tolker meldinger likt. Derfor har man hatt et behov 
for å lage standardiserte regler for hvordan enhetene i globale 
datanettverk skal kommunisere med hverandre. Disse standardiserte 
reglene kaller vi protokoller. TCP/IP-protokollene er selve kjernen 
bak all datatrafikk på Internett.  
 
Du kan få utført mange tjenester på Internett. For hver eneste av 
dem finnes det en spesiell protokoll eller regler for hvordan 
tjenesten skal utføres, og et program som leser protokollen. Vi 
kaller slike program for klientprogram. Klientprogrammene 
Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera og, Mosaic kalles 
weblesere eller nettloser. De leser nesten alle protokoller. 
 
Du kan sende brev og filer til andre ved hjelp av et e-postprogram. 
De fleste webleserne har integrerte e-postprogram, men det finnes 
også egne e-postprogram. Eudora og Pegasus er eksemepel på slike 
program. Du kan abonnere på ulike typer informasjonsbrev fra 
interessegrupper og firmaer og få disse oversendt via e-post. 
 
Mange bruker diskusjonsgruppene eller nyhetsgruppene på 
Internett til å stille spørsmål eller si sin mening. Her er det frie 
meningsutvekslinger om alle slags temaer. Hver diskusjonsgruppe 
har ofte en oversikt med svar på de vanligste spørsmålene knyttet til 
emnet. Som ny bruker av en diskusjonsgruppe bør du alltid lese 
gjennom FAQ'en. Det blir ansett som svært uhøflig (og plagsomt) å 
stille spørsmål som allerede er besvart! 
 
Du kan hente og sende filer ved hjelp av filoverføringsprotokollen 
FTP (File Transfer Protocol). Store mengder av programvare, 
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tekster og bilder er tilgjengelige på nettet, og du kan dele filene 
dine med andre uten å kopiere en eneste diskett.  
 
Lyd, bilde, tekst og video kan overføres mellom Internett-brukere 
verden over. Dermed kan mennesker samarbeide samme hvor i 
verden de befinner seg. Teknikken på dette området utvikler seg 
hele tiden, men mye kan du gjøre allerede nå. 
 
MEN  — det er lett å rote seg vekk. Vi snakket tidligere om Word 
Wide Wait. Vi kan kanskje også snakke om World Wide Waste (of 
time). Mange trodde Internett skulle vokse inn i himmelen, men i 
2001 ble det faktisk en liten nedgang i antall maskiner knyttet til 
nettet. Men det er få som tror det vil vedvare. Den som lever for se.  
 
I dag er Internett på vei fra og være et enormt bibliotek til å bli et 
enormt verdensomspennende mulitmediatek, der du vil kunne 
snakke over videotelefon, se film eller TV eller høre på radio med 
en kvalitet og hastighet som overgår dagens videomaskiner og 
radioer. Stadig mer informasjon blir lagt ut på nettet. Det er fortsatt 
en del grums, men det meste er bra. Vi overflømmes av 
informasjon. Utfordringen blir i framtiden ikke å skaffe til veie 
informasjon, men å velge relevant og riktig informasjon. 
Kildekritikk blir en svært viktig del av informasjonshverdagen. Så 
får vi håpe at hvis strømmen går en gang i år 2050, så vil fortsatt 
noen kunne finne ro og fred med stearinlys og en god bok – og til 
og med nyte det. 
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