
 
 
Excel | Bemästra Grunderna! 

1-2 dagar (1 dags intensivkurs alt. 2 dagar grundkurs) 
I den här grundkursen lär du dig Excels grundläggande funktioner. Du lär dig att anpassa Excel, undvika 
vanliga fallgropar, skapa tabeller för att kunna analysera din data, dynamiska diagram m.m. 
Efter utbildningsdagarna behärskar du de grundläggande funktionerna i Excel. 
Syftet med denna kurs är att övningarna i denna kurs ska underlätta och effektivisera din vardag med 
Excel. Övningarna är baserade på vanliga arbetsuppgifter som ofta utförs på företag och organisationer. 
Kursen syftar också till att ge deltagaren nytta, förståelse och vilja att lära sig mer om vilka möjligheter 
som finns i Excel. Den som efter avslutad kurs vill lära sig mer om Excel rekommenderas att läsa Excel 
fortsättningskurs som finns som en dags intensivkurs och tvådagars grundkurs. 

Del av kursinnehåll 
• Anpassa Excel med inställningar och favoritverktyg i det egna verktygsfältet Snabbåtkomst 
• Undvik fallgropar - regler för inskrivning av siffror, text och tecken 
• Autosumma och skapa egna formler 
• Få en förståelse för hur Excel tänker vid kopiering av formler med relativa och absoluta 

referenser 
• Arbeta med flera blad samtidigt och skapa formler (länkar) mellan dessa 
• Villkorsstyrd formatering 
• Arbeta med listor och tabeller 
• Lås rubriker i listor så att de alltid syns på skärmen även när du scrollar nedåt 
• Sortera på en eller flera nivåer 
• Gör urval med hjälp av filter 
• Skapa Excel-tabeller för att lättare hantera och analysera din data 
• Skapa dynamiska diagram 
• Lär dig smarta sätt att dela upp och sammanfoga olika kolumner, ta bort mellanrum i 

telefonnummer, hitta dubbletter och mycket mer 
• Skapa anpassade och ändamålsenliga utskrifter 
• Villkorsstyrd formatering för att färga celler som innehåller värden som uppfyller vissa kriterier 
• Skydda celler för att undvika att information och formler skrivs över eller raderas 
• Genomgång av några av de enklare inbyggda funktionerna, MEDEL, MIN, MAX och ANTAL 
• Tips och trix samt deltagarnas önskemål 

Målgrupp 
För dig som vill lära dig Excels grundläggande funktioner och kunna arbeta effektivt med Excel. 

Förkunskaper 
Inga särskilda kunskaper krävs. God datorvana rekommenderas 
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