Biblioteken i Stockholms läns landsting
- för dig som arbetar i vården

EXCEL 2016
GRUNDKURS - ÖVNINGSUPPGIFTER
Börja med att ladda ner ”Excel – Grundkurs – Övningar.xlxs” från
biblioteken.sll.se/kursmaterial

RUNDTUR
 Växla mellan visningslägena ”Normal”, Sidlayout” och ”Förhandsgranska sidbrytning”
 Byt namn på kalkylblad ”Blad 1” till ”Test”
 Markera flera celler som inte angränsar till varandra (använd Ctrl)
 Markera först en rad, sedan en kolumn, sedan hela kalkylbladet
 Vilket utseende ska muspekaren ha om du ska markera, flytta respektive kopiera en cell?
 Lägg till valfritt kommando i verktygsfältet ”Snabbåtkomst” (högerklicka)
 Skriv något i en cell och lägg till en kommentar i cellen (se gruppen
Granska>Kommentarer)
 Ta bort det du skrivit och kommentaren med ”Radera allt” (se gruppen Start>Redigering)
 Ändra teckensnitt i en cell, centrera texten och välj fetstil
 Skriv värdet 20 i en cell. Vad händer om du växlar formatering mellan Valuta och Procent?
(se gruppen Start>Tal)
 Infoga en rad, en kolumn och ett kalkylblad
 Ta bort en hel rad
 Ändra en kolumns bredd så att den anpassas till innehållet i cellerna (dubbelklicka)
 Skriv Januari i en cell och autofyll cellerna bredvid med övriga månader

LISTOR
 På kalkylbladet ”Lista” välj Data>Filter och sortera sedan efter efternamn
 Vad är det för skillnad på att sortera och filtrera?
 Välj Data>Sortera och sortera deltagare i första hand efter deltagande vid middag och i
andra efter sjukhus
 Placera markören i cell B2 och välj Visa>Lås fönsterrutor>Lås fönsterrutor. Vad händer?
 Markera kolumn I (Anmäld) och välj Data>Text till kolumner. Klicka Slutför. Vad händer?
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FORMLER/FUNKTIONER
 På kalkylbladet ”Test” (”Blad 1”) skriv in värdena 1-5 i cell A1 till A5. Ställ dig i A6 och
infoga autosumma (se gruppen Start>Redigering). Växla mellan funktionerna Max, Medel
och Antal.
 På kalkylbladet ”Patienter 2012” placera markören i cell N3 och summera innehållet i cell
B3 till M3


 Vad händer när du kopierar formeln nedåt?
 Placera markören i cell B34 och summera innehållet i cell B3 till B33
 Vad händer när du kopierar formeln åt höger?

DIAGRAM
 Skapa ett nytt kalkylblad och döp det till Mellantabell. Gör en tabell med raderna 2012
och 2013 och kolumnerna Januari-December, där cellerna länkar till cellerna på
kalkylbladen ”Patienter 2012” och ”Patienter 2013”


 Välj att infoga ett stapeldiagram
 Flytta diagrammet, ändra storlek på det och ändra diagramtyp

UTSKRIFT
 Under ”Sidlayout” markera ett utskriftsområde
 Under ”Sidlayout” ändra Orientering, Storlek
 I visningsläget Sidlayout lägg till en rubrik (sidhuvud)
 Under Sidlayout>Utskriftsformat välj olika alternativ under Passa och klicka på
Förhandsgranska för att se hur utskriften skulle se ut med olika anpassningar
 I visningsläget ”Förhandsgranska sidformat” dra och släpp marginaler
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