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1 MICROSOFT WORD 

1.1 Teckensnitt och stycken 

Innan du fortsätter måste vi klargöra begreppen tecken och stycke: 

• Tecken: varje symbol som du kan skriva in med hjälp av tangentbordet eller på annat sätt infoga 
i ett dokument. 

• Stycke: en grupp tecken, ord och meningar som skiljs av från resten av texten i dokumentet 
med hjälp av en radmatning (Enter-tangenten). 

OBS! Om du trycker på Shift- och Enter-tangenten samtidigt kan du göra en radmatning utan att göra ett 

nytt stycke. 

Infoga tecken, ord, meningar 

Texten infogas på det ställe där den blinkande markören står, dvs. på infogningsstället. 

Hur du använder tangentbordet: 

• Shift: när du vill använda de övre tecknen på en och samma tangent eller versaler (stora 
bokstäver). 

• Alt Gr: när du vill använda tecknen @, #, [, eller ] som finns till höger eller framtill på tangenten 
(placeringen är olika på olika tangentbord). 

• F1–F12: funktionstangenter för att aktivera olika kommandon beroende på vilket program som 
används. 

Kommandona Ångra och Göra om 

För att återskapa en tidigare situation kan du ångra den senast utförda åtgärden genom att göra så här: 

i verktygsfältet Snabbåtkomst (Figur 1) klickar du på Ångra (en pil som går moturs). 

Du kan ångra alla tidigare åtgärder, ända från det att du öppnade filen och framåt. 

Om du vill återskapa en åtgärd som du har ångrat kan du göra så här: I verktygsfältet Snabbåtkomst 

(Figur 1) klickar du på Gör om (en pil som går medurs). 

 

Figur 1: Verktygsfältet Snabbåtkomst 

1.2 Formatera en text 

Att formatera en text betyder att du anpassar sidan, tecknen eller styckena så att texten får det utseende 

du vill att den ska ha. 
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Ändra utseendet på tecknen 

För att ändra teckensnitt klickar du på fliken Start och sedan på den lilla pilen nere till höger i 

verktygsgruppen Teckensnitt (Figur 2) så att dialogrutan Teckensnitt öppnas. 

I dialogrutan Teckensnitt (Figur 3) hittar du följande funktioner: 

• Fliken Teckensnitt: här finns kommandon för att skapa olika standardteckensnitt. 

• Fliken Avancerat: här finns kommandon för att skapa fler (och inte lika vanliga) teckensnitt. 

• Knappen Texteffekter: när du klickar på den öppnas en dialogruta där du kan välja att lägga till 
sofistikerad grafik. 

 

Figur 2: Verktygsgruppen Teckensnitt under fliken Start 
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Figur 3: Dialogrutan Teckensnitt 

OBS! Du kan välja teckensnitt innan du börjar skriva, eller i efterhand genom att markera den text som 

du vill formatera om. 

Den mest användbara fliken är den där du hittar standardinställningar för teckensnitt (fliken 

Teckensnitt). Där kan du ändra följande: 

• Teckensnitt: här finns en lista med olika teckensnitt som du kan välja 

• Stil: Typografiska effekter som du kan lägga till tecknen (t.ex. fet eller kursiv stil) 

• Storlek: teckenstorlek uttryckt i typografiska punkter 

• Teckenfärg: textens färg 

• Understrykning: olika alternativ för att stryka under text 

• Effekter: olika effekter för att ändra textens utseende 

OBS! I rutan med rubriken Exempel nedtill i dialogrutan kan du förhandsgranska de valda egenskaperna. 
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Ändra utseendet på styckeslayouten 

De viktigaste alternativen för en texts stycken är: 

• Justering 

o Justering vänster 

o Centrerad 

o Justering höger 

o Marginaljusterad 

• Radavstånd 

• Indrag 

• Avstånd 

Justering 

För att justera texten ställer du markören någonstans i det stycke som du vill justera. Om du vill 

formatera flera stycken samtidigt markerar du den text som du vill formatera, klickar på fliken Start och 

därefter på pilen längst ner till höger i verktygsgruppen Stycke (Figur 4), så att dialogrutan Stycke öppnas 

igen. 

I dialogrutan Stycke (Figur 5) finns en rullningslist där du kan välja vilken typ av justering du vill göra. 

 

Figur 4: Verktygsgruppen Stycke som visas under fliken Start 
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Figur 5: Dialogrutan Stycke 

Indrag 

För att dra in texten till vänster eller höger markerar du stycket (eller styckena), klickar på fliken Start 

och därefter på den lilla pilen längst ner i högra hörnet i verktygsgruppen Stycke (Figur 4) så att 

dialogrutan Stycke öppnas. 

Under rubriken Indrag i dialogrutan Stycke (Figur 5) kan du välja hur stora dina indrag ska vara. 

Du kan också använda linjalen (Figur 6) för att göra indragsinställningar genom att flytta de olika 

markörerna. 
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Figur 6: Linjalen kan användas för att ställa in textens position på sidan och olika indrag. 

Till vänster på linjalen finns följande inställningsmarkörer: 

• Triangel med spetsen nedåt: ställer in indraget för den första raden i stycket. 

• Triangel med spetsen uppåt: ställer in indraget för efterföljande rader. 

• Rektangel: ställer in båda dessa indrag. 

Till höger på linjalen finns det bara en triangel med spetsen uppåt: ställer in högermarginalens indrag. 

Radavstånd 

Radavståndet är avståndet mellan raderna i ett stycke. För att ställa in radavståndet markerar du stycket 

(eller styckena), klickar på fliken Start och därefter på den lilla pilen längst ner i högra hörnet i 

verktygsgruppen Stycke (Figur 4) så att dialogrutan Stycke öppnas. 

Under rubriken Avstånd i dialogrutan Stycke (Figur 5) kan du välja hur stort radavstånd du ska ha. 

Avstånd 

Du kan ändra det avstånd som ställs in automatiskt före och efter ett stycke. För att ändra detta markerar 

du stycket (eller styckena), klickar på fliken Start och därefter på den lilla pilen längst ner i högra hörnet 

i verktygsgruppen Stycke (Figur 4) så att dialogrutan Stycke öppnas. 

Under rubriken Avstånd i dialogrutan Stycke (Figur 5) kan du välja hur stort avståndet ska vara Före 

respektive Efter ett markerat stycke. 

1.3 Hantera text 

Om du vill markera delar av ord, rader, meningar eller hela textstycken kan du använda musen: ställ dig 
med markören före eller efter det som du vill markera, håll nere den vänstra musknappen och dra med 
musen över den textdel som du vill markera. 

Kopiera eller flytta text 

I Word finns det många verktyg för att kopiera eller flytta text eller andra delar av ett dokument. Det 

mest användbara är kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in. 

För att kopiera eller flytta text (eller någon annan del av ett dokument) gör du så här: 

1. Markera den text som du vill kopiera eller flytta. 

2. Klicka på fliken Start och sedan på Kopiera eller Klipp ut (Figur 7). 

3. Ställ dig med markören där du vill infoga den markerade texten. 

4. Klicka på Klistra in (Figur 7). 
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Anm. 1: Kopiera, Klistra in: Du duplicerar text 

 Klipp ut, Klistra in: Du flyttar på text 

Anm. 2: text som kopieras eller klipps ut hamnar i ett minne som kallas Urklipp. 

 

Figur 7: Verktygsgruppen Urklipp under Start-fliken 

Ta bort text 

Det finns många sätt att ta bort text. De vanligaste kommandona för att ta bort ett tecken i taget är 

följande: 

• Backstegstangenten (Figur 8) på tangentbordet: tecknet till vänster om markören tas bort. 

• Delete-tangenten på tangentbordet: tecknet till höger om markören tas bort. 

För att ta bort ett större stycke text markerar du den text som du vill ta bort och trycker sedan på Delete-

tangenten på tangentbordet. 

 

Figur 8: Backstegstangenten (texten på tangenten varierar beroende på vilket tangentbord du har). 

Hitta text i dokumentet 

Framför allt i längre texter är det praktiskt med ett automatiskt sökverktyg för att kunna söka efter ett 

visst tecken, ett ord, en mening eller något annat i dokumentet. 
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För att göra en sökning klickar du på fliken Start och sedan på Sök i verktygsgruppen Redigering ( 

 

 

Figur 9) så att fönstret Navigering (Figur 10) visas. Skriv in den text som du söker efter och klicka på 

förstoringsglaset, eller så trycker du på radmatnings- eller returtangenten (eller Enter) på tangentbordet. 

Alla de ställen där den eftersökta texten finns kommer då att visas i fönstret Navigering. 

 

 

 

 

Figur 9: Kommandot Sök under Start-fliken. 

 

Figur 10: Fönstret Navigering. 
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Ersätta ord eller meningar 

Att automatiskt ersätta ord eller andra textdelar går till på ungefär samma sätt som när du aktiverar den 

automatiska sökfunktionen. 

För att ersätta en textdel klickar du på fliken Start och sedan på Ersätt i verktygsgruppen Redigering 

(Figur 11) så att dialogrutan Sök och ersätt visas. (Figur 12). Skriv in den text som ska ersättas i rutan Sök 

efter. Den text som du vill ersätta den befintliga texten med skriver du in i rutan Ersätt med. Sedan klickar 

du på Ersätt. Då ersätts den första förekomsten av texten. Om du vill att texten ska ersättas överallt där 

den förekommer klickar du på Ersätt alla. 

 

Figur 11: Kommandot Ersätt under Start-fliken. 

 

Figur 12: Dialogrutan Sök och ersätt. 

1.4 Skriva ut ett dokument 

Om du vill skriva ut ett dokument klickar du på fliken Arkiv där du väljer Skriv ut. Då visas fönstret Skriv 

ut (Figur 13). 

I fönstret Skriv ut kan göra alla inställningar som behövs för att skriva ut ett dokument. De viktigaste är: 

• Skrivare: Här väljer du vilken av de tillgängliga skrivare som ska användas. 

• Sidor: Vilka sidor i dokumentet som du vill skriva ut. 

• Kopior: Hur många kopior av dokumentet som du vill skriva ut. 

• Sorterat: Här väljer du i vilken ordning sidorna ska sorteras om du skriver ut flera kopior. 

• Skriv ut: Utskrivningen startas. 



 

16 | Sida 
 

• Skrivaregenskaper: Ett fönster där olika utskriftsalternativ kan väljas (detta fönster ser olika ut 
beroende på vilken sorts skrivare du använder). 

 

 

Figur 13: Fönstret Skriv ut. 

1.5 Hantera figurer och andra objekt 

I Microsoft Word kan du använda dig av olika typer av objekt: figurer, bilder, diagram, organisations-

schema, kalkylblad etc. 

Objekten kan hämtas från datorns hårddisk eller från externa källor som t.ex. USB-minnen, CD-ROM etc. 

Objekt kallas multimedia när de omfattar figurer, stillbilder och rörliga bilder, text, ljud, filmer etc. 

De två viktigaste typerna av grafik som kan användas för att höja kvaliteten på Microsoft Word-

dokument är figurer och bilder. 

Figurer är t.ex. olika former, kurvor, linjer, WordArt-objekt och Clipart-bilder som har skapats av 

Microsoft Word och redan finns i programmet, medan bilder (inklusive foton) är grafiska objekt som har 

skapats av andra appar. 

 

Infoga figurer 

Klicka på fliken Infoga och sedan på Former. Då visas en rullmeny med samtliga grafiska grundelement 

som du kan använda när du vill rita en figur (Figur 14). 
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Figur 14: Rullmenyn för Former under fliken Infoga. 

 

Infoga bilder från en fil 

Så här gör du när du vill infoga en bild från en extern fil: 

1. Klicka på fliken Infoga och sedan på Bilder (Figur 15). 

2. I dialogrutan Infoga bild öppnar du den mapp där den bild som du vill infoga finns. 

3. Markera bilden genom att klicka på den med musen. 

4. Klicka på Infoga. 

 
Figur 15: Verktygsgruppen Illustrationer under fliken Infoga. 

Ta bort eller ändra en bild eller figur 

För att ta bort en bild eller figur är det bara att markera dem genom att klicka på musen inuti dem och 

trycka på Delete-knappen på tangentbordet. 

För att ändra storleken på en bild eller figur klickar du på det grafiska objektet som infogats. Då visas en 

rektangel med åtta cirklar (handtag). Om du drar i dem kan du förstora eller förminska objektet, göra 

det längre etc. 
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Figur 16:Handtagen runt ett objekt som du kan ändra objektets storlek med.  

1.6 Punktlistor och numrerade listor 

Med Microsoft Word kan du automatiskt skapa punktlistor och numrerade listor. 

För att infoga en punktlista i ett dokument klickar du först på Start-fliken och sedan på kommandot för 

Punktlista i verktygsgruppen Stycke (den första knappen i verktygsgruppen Stycke i Figur 17). Då skapas 

en standardiserad punktlista. 

För att infoga en numrerad lista i ett dokument klickar du först på Start-fliken och sedan på kommandot 

för Numrerad lista i verktygsgruppen Stycke (den andra knappen i verktygsgruppen Stycke Figur 17). Då 

skapas en standardiserad numrerad lista. 

 

Figur 17: Verktygsgruppen Stycke under fliken Start 

 

1.7 Filhantering 

Öppna ett befintligt dokument 

För att öppna ett befintligt dokument klickar du först på Arkiv-fliken. När du väljer Öppna öppnas fönstret 

Öppna (Figur 19). 

I fönstret Öppna kan du välja vilken fil du vill öppna. 
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Figur 18: Fönstret Öppna. 

Spara ett dokument 

Spara en fil för första gången 

För att spara ett dokument för första gången klickar du på Arkiv-fliken och väljer Spara eller Spara som. 

Då visas fönstret Spara som (Figur 19). 

I fönstret Spara som kan du skriva in information om den fil som du vill spara: 

• Filnamn: Det namn som du vill spara filen under. 

• Mapp: Den mapp som du vill spara filen i. 

• Filformat (filändelse): Det filformat som ska användas (detta är viktigt om filen ska användas i 
andra program än Word). 

 

Figur 19: Fönstret Spara som. 
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Spara ändringar i en fil 

För att spara ändringar genom att spara över det senaste dokumentet i en tidigare version klickar du på 

Arkiv-fliken och väljer Spara. 

Spara i ett annat format än Word 

För att spara ett dokument i ett annat format än Word klickar du på Arkiv-fliken och väljer Spara som så 

att fönstret Spara som visas (Figur 19). 

Öppna rullmenyn där Word-dokument finns med och välj det nya filformat som du vill spara dokumentet 

i. De vanligaste filformaten är: 

• .docx - standardfilformat för Microsoft Word 

• .pdf - filformat som endast går att läsa och som används för att sprida kopior av dokument 

Stänga ett dokument 

För att stänga ett öppet dokument klickar du på Arkiv-fliken och sedan på Stäng. Om ändringar har gjorts 

i filen sedan den sparades senast kommer ett fönster att visas där du ska välja om du vill spara de senast 

gjorda ändringarna. 

1.8 Hjälp-funktionen 

I Microsoft Word finns en interaktiv manual så att du på ett enkelt sätt kan lära dig hur du använder 

programmet eller repetera ett visst moment. 

Om du vill använda den interaktiva manualen skriver du bara in en fråga i rutan Berätta vad du vill göra, 

som finns i menyfliksområdet (Figur 20). Då visas en rullmeny med olika alternativ till svar på din fråga 

(Figur 21). Välj ett av alternativen eller öppna den kompletta interaktiva manualen genom att välja 

alternativet Få hjälp om ... som finns nedtill i rullmenyn. 

  

 

Figur 20: Frågerutan i menyfliksområdet. 
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Figur 21: Svaret på en fråga med hjälp av online-manualen. 
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2 MICROSOFT EXCEL 

Excel är ett kalkylbladsprogram som gör att du kan lägga in data, utnyttja datorns beräkningspotential 

och använda funktioner som gör att du kan se de data som finns inlagda och använda dem i olika 

beräkningar och diagram. 

Arbetsytan i ett kalkylblad utgörs av rader och kolumner. Rutan där en rad och en kolumn möts kallas en 

cell. 

Varje rad har ett nummer (1, 2 osv.), varje kolumn har en bokstav (A, B osv.) och varje cell har en 

kombination av ett nummer och en bokstav (A1, B1 osv.). Cellnamnet kallas för Cellreferens. 

2.1 Markera en cell 

Genom att markera en eller flera celler, rader eller kolumner kan du kopiera, klistra in, få enhetlig 

formatering etc. 

För att markera en enstaka cell klickar du bara på den cell det gäller så att den markeras. För att markera 

flera celler måste du klicka på den första cellen och sedan dra markören genom att hålla nere den vänstra 

musknappen. Då markeras flera intilliggande celler. 

2.2 Markera rader och kolumner 

För att markera en rad eller en kolumn klickar du på radens eller kolumnens koordinat (en siffra eller en 

bokstav). Då markeras hela raden/kolumnen. För att markera flera rader eller kolumner klickar du på 

den första raden eller kolumnen och drar sedan markören till raderna eller kolumnerna intill. 

För att markera hela kalkylbladet klickar du på rutan uppe till vänster i skärningspunkten mellan rader 

(Figur 22) kolumner.  

 

Figur 22: Kommandot Markera allt. 

2.3 Formelrutan 

Direkt under verktygsmenyn hittar du Namnrutan (där det i Figur 23 står A1, som är koordinaterna för 

den aktiva cellen) och Formelrutan (där det i Figur 23 står exempel, som är innehållet i den aktiva cellen). 
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Figur 23: Namnrutan och Formelrutan. 

2.4 Typer av data 

Det finns två typer av data som du kan skriva in i en cell: ett värde (en siffra eller en text) och en formel 

(en sekvens av värden, cellreferenser, funktioner eller matematiska operationer som genererar ett nytt 

värde med utgångspunkt i befintliga värden. 

För att skriva in data i en cell klickar du på den cell som du vill skriva i. Cellen aktiveras då (innehållet i 

den aktiverade cellen visas och kan även ändras via formelrutan). Skriv in det önskade värdet eller 

formeln och tryck på Enter. 

2.5 Formatera data 

För att formatera innehållet i en markerad cell eller cellgrupp klickar du först på Start-fliken och sedan 

på rutan Allmänt i verktygsgruppen Tal där du i rullmenyn kan välja önskat format (Figur 24). 

Du kan även göra fler specialformateringar genom att använda dig av dialogrutan Formatera celler (Figur 

26). För att öppna dialogrutan Formatera celler klickar du på rullmenyn Allmänt i verktygsgruppen Tal. I 

rullmenyn klickar du på Fler talformat (längst ner i menyn Figur 25). 

 

Figur 24: Rullmenyn för talformat i verktygsgruppen Tal under Start-fliken. 
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Figur 25: Rullmenyn för talformat. 

 

Figur 26: Dialogrutan Formatera celler. 
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OBS! Standardinställningen för formatering är Allmänt, som innebär att inget specifikt format har valts. 

Den kan dock hända att Excel automatiskt känner igen vissa format (t.ex. datum). 

2.6 Några vanliga problem vid dataregistrering 

Om de uppgifter som skrivs in i en cell upptar för stor plats i förhållande till cellbredden kan följande 

inträffa: 

• Om det rör sig om numeriska data: De visas i exponentiell form eller, om cellen är smal, i form 
av ett staket (####). 

• Om det rör sig om textdata: texten fortsätter i nästa cell (om den är tom), alternativt bryts av. 

I båda dessa fall är det bara att förstora kolumnen så att originaltexten syns.  

2.7 Kommandona Ångra och Göra om 

I Excel gör man på samma sätt som i Word för att ångra eller göra om kommandon. Här kan du kan läsa 

mer om dessa kommandon: Kommandona Ångra och Göra om. 

2.8 Infoga och ta bort rader och kolumner 

För att infoga rader eller kolumner markerar du raden eller kolumnen efter det ställe där du vill göra din 

infogning genom att klicka till vänster om ramlinjen (rad) eller ovanför ramlinjen (kolumn). Klicka 

därefter på Start-fliken och sedan på Infoga i verktygsgruppen Celler (Figur 27). 

För att ta bort rader eller kolumner markerar du raden eller kolumnen som du vill ta bort genom att 

klicka till vänster om ramlinjen (rad) eller ovanför ramlinjen (kolumn). Klicka därefter på Start-fliken och 

sedan på Ta bort i verktygsgruppen Celler (Figur 27). 

 

Figur 27: Start-fliken 

2.9 Ändra bredden på kolumnerna eller höjden på raderna 

För att göra en kolumn större eller mindre ställer du dig med markören till höger om kolumnens namn 

(Figur 28), håller nere den vänstra musknappen och drar musen åt vänster (för att göra kolumnen 

smalare) eller till höger (för att göra den bredare). 
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För att öka eller minska höjden på en rad ställer du dig med markören under radens namn, håller nere 

den vänstra musknappen och drar musen uppåt (för att minska höjden) eller nedåt (för att öka höjden). 

 
Figur 28: Muspilen mellan kolumn E och F för att ändra storleken. 

2.10 Kopiera eller flytta data 

I Excel gör man på samma sätt som i Word för att kopiera eller flytta data. Läs mer i Word-avsnittet: 

Kopiera eller flytta . 

OBS! I Excel visas en rörlig ram runt celler som kopierats eller klippts ut. För att ta bort denna ram trycker 

du på Esc på tangentbordet. 

2.11 Radera innehållet i en cell 

För att bara ta bort själva innehållet i en eller flera celler markerar du cellen/cellerna och trycker på 

Delete på tangentbordet. 

För att ta bort både innehåll och format i en eller flera celler markerar du cellen/cellerna, klickar på Start-

fliken och sedan på Radera i verktygsgruppen Redigering. Då öppnas en rullmeny där du kan välja vad 

det är du vill radera. 

 

Figur 29: Kommandot Radera under Start-fliken. 

2.12 Hantera kalkylblad 

När du skapar en ny Excel-mapp skapas ett kalkylblad med namnet Blad1. Du kan lägga till, flytta eller 

döpa om bladen. 
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För att döpa om ett kalkylblad (byta namn på sidfliken) högerklickar du på fliken med bladets namn och 

väljer Byt namn i den rullmeny som visas (Figur 30). 

För att ta bort ett kalkylblad högerklickar du på fliken med bladets namn och väljer Ta bort i den rullmeny 

som visas (Figur 30). 

För att lägga till ett kalkylblad klickar du bara på plustecknet (+) till höger om bladflikarna. 

För att aktivera en annan sida klickar du bara på bladfliken till den sida som du vill aktivera. 

 

Figur 30: Menyn med alternativ för att hantera kalkylbladen. 

2.13 Formatera innehållet i cellerna 

När du har skrivit in data i kalkylbladet kan du formatera cellerna så att de blir lättare att läsa eller skriva 

ut. 

Du kan lägga in samma format i flera celler samtidigt utan att behöva formatera varje cell för sig. Markera 

bara flera celler innan du formaterar. 

Formatera tecknen i en cell 

För att formatera tecknen i en cell (eller flera celler) klickar du på cellen/cellerna. Sedan klickar du på 

Start-fliken och väljer önskat format i verktygsgruppen Tecken (Figur 31). 

 

Figur 31: Verktygsgruppen Tecken under Start-fliken. 
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Justera textens placering 

För att justera textens placering i en cell (eller i flera markerade celler) klickar du på cellen/cellerna. 

Sedan klickar du på Start-fliken och väljer önskat format i verktygsgruppen Justering (Figur 32, Figur 31). 

 

Figur 32: Verktygsgruppen Justering under Start-fliken. 

Ändra bakgrundsfärg i celler 

För att formatera bakgrunden i en cell (eller i flera markerade celler) klickar du på cellen/cellerna. Sedan 

klickar du på Start-fliken och därefter på Fyllningsfärg i verktygsgruppen Tecken (Figur 33) där du i 

rullmenyn kan välja vilken bakgrundsfärg du vill ha. 

 

Figur 33: Kommandot Fyllningsfärg under Start-fliken. 

 

2.14 Göra uträkningar 

Infoga enkla formler i en cell 

Du kan infoga en formel i en cell genom att helt enkelt skriva in formeln i cellen. Först måste du skriva 

tecknet =, och därefter själva formeln. 

Uträkningen görs från vänster till höger. Multiplikation och division räknas ut först, och därefter addition 

och subtraktion. Du kan använda parentes vid behov. 

Exempel: = 3 * (45 + 17) 
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Du kan även ange referenser till celler som innehåller data. 

Exempel: = A1 * (B2 + C2) 

OBS! Resultatet av uträkningen visas i cellen. Formeln visas i formelfältet. 

Infoga funktioner 

För att infoga funktioner i Excel klickar du på kommandot Infoga funktion  i formelrutan (  

Figur 34). Då visas dialogrutan Infoga funktion (Figur 35). Välj kategori som funktionen hör till eller sök 

efter funktionen genom att skriva in en kort beskrivning (t.ex. "medelvärdet") och välj sedan den 

funktion som ska användas (t.ex. MEDEL.OM). Klicka sedan på OK för att bekräfta ditt val. Då öppnas 

dialogrutan Funktionsargument (Figur 36). 

I dialogrutan Funktionsargument skriver du in funktionens argument (typ och antal argument beroende 

på vilken funktion du valt). Klicka sedan på OK för att bekräfta argumenten. 

 

  

Figur 34: Kommandot Infoga funktion i Funktionsfältet. 

  

Figur 35: Dialogrutan Infoga funktion. 
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Figur 36: Dialogrutan Funktionsargument. 

Exempel med funktionen SUMMA 

=SUM(3; 2) är lika med 5 

=SUM(A1; A2) är lika med summan av värdena i cellerna A1 och A2 

Vanliga felmeddelanden för formler 

Det är bra att kunna de vanligaste felmeddelandena som Excel kan skicka när du har infogat en funktion. 

• #DIV/0! Funktionen visar en division med 0. 
• #ND Ett obligatoriskt värde saknas. 
• #NAME?  Namnet på funktionen är inte korrekt. 
• #NUM!  Ogiltig typ av numeriskt värde för funktionen. 
• #REF! Funktionen innehåller en felaktig referens. 
• #VALUE! Ogiltigt värde, t.ex. text i stället för ett numeriskt värde. 

2.15 Skriva ut ett dokument 

I Excel gör man på samma sätt som i Word för att skriva ut ett dokument. Läs mer i Word-avsnittet: 

Skriva ut ett dokument. 

2.16 Hjälp-funktionen 

I Excel gör man på samma sätt som i Word när man vill använda hjälpfunktionen. Läs mer i Word-

avsnittet: Hjälp-funktionen. 
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2.17 Filhantering  

Öppna ett befintligt dokument 

I Excel gör man på samma sätt som i Word för att öppna en fil. Läs mer i Word-avsnittet: Öppna ett 

befintligt dokument. 

Spara ett dokument 

Spara en fil för första gången 

I Excel gör man på samma sätt som i Word för att spara ett dokument. Läs mer i Word-avsnittet: Spara 

en fil för första gången. 

Spara ändringar i en fil 

För att spara ändringar genom att spara över det senaste dokumentet i en tidigare version klickar du på 

Arkiv-fliken och väljer Spara. 

Spara i ett annat format än Excel 

För att spara ett dokument i ett annat format än Excel klickar du på Arkiv-fliken och väljer Spara som så 

att fönstret Spara som visas (Figur 37, Figur 19). 

Öppna rullmenyn där Arbetsboken i Excel finns med och välj det nya filformat som du vill spara 

dokumentet i. De vanligaste filformaten är: 

• .xlsx - standardfilformat för Microsoft Excel 

• .pdf - filformat som endast går att läsa och som används för att sprida kopior av dokument 

 
Figur 37: Fönstret Spara som. 
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Stänga ett dokument 

För att stänga ett öppet dokument klickar du på Arkiv-fliken och sedan på Stäng. Om ändringar har gjorts 

i filen sedan den sparades senast kommer ett fönster att visas där du kan välja om du vill spara de senast 

gjorda ändringarna. 
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3 MICROSOFT POWERPOINT 

Microsoft Office PowerPoint är ett presentationsprogram. Det används framför allt för att på en skärm 

eller duk visa projekt, idéer och olika typer av innehåll där man i högkvalitativa animationer kombinerar 

text, bilder, grafik, filmer och ljudinspelningar. 

3.1 Skapa en presentation 

En presentation är en bildserie där varje bild kan innehålla text, figurer, filmat material eller andra typer 

av multimediainnehåll. 

För att skapa en bildserie lägger du bara till bilder i den presentation som du arbetar med. För att göra 

detta klickar du på Start-fliken och väljer önskad layout i rullmenyn (Figur 38). Den nya bilden läggs då 

till i presentationen. 

 

Figur 38: Kommandot Ny bild under Start-fliken. 

Lägga till text i en bild 

I PowerPoint-bilderna finns det s.k. textrutor där text kan infogas. För att infoga text klickar du bara i 

önskad textruta och skriver in texten. 
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Lägga till multimediainnehåll i en bild 

För att lägga till multimediainnehåll klickar du på fliken Infoga och väljer önskad typ av innehåll från 

verktygsgrupperna Bilder eller Illustrationer (Figur 39), eller från verktygsgruppen Media (Figur 40). 

 

Figur 39: Verktygsgrupperna Bilder och Illustrationer under fliken Infoga. 

 

Figur 40: Verktygsgruppen Media under fliken Infoga. 

3.2 Skapa ett fotoalbum 

I PowerPoint kan du skapa ett fotoalbum med dina egna foton. 

För att skapa ett fotoalbum klickar du först på fliken Infoga. När du under rubriken Fotoalbum (Figur 41: Kommandot Fotoalbum under 
fliken Infoga.) väljer Nytt fotoalbum visas dialogrutan Fotoalbum ( 

Figur 42: Dialogrutan Fotoalbum. Fotoalbum). Klicka på rutan Fil/disk så att dialogrutan Infoga nya 

bildobjekt öppnas. Där väljer du vilka bilder du vill ha och bekräftar ditt val genom att klicka på Infoga. 

När du klickar på rutan Skapa skapas ett fotoalbum automatiskt. 

 

Figur 41: Kommandot Fotoalbum under fliken Infoga. 
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Figur 42: Dialogrutan Fotoalbum. 

3.3 Visa en presentation 

Du kan visa en bildspelspresentation på flera olika sätt i PowerPoint. De vanligaste sätten är via Redigera 

eller Bildspel. Kommandot Redigera används för att skapa och redigera ett bildspel, medan kommandot 

Bildspel används för att visa ett bildspel. 

För att starta bildspelet klickar du först på fliken Bildspel och sedan på kommandot Från början (Figur 
43).  

 

Figur 43: Kommandot Från början under fliken Bildspel. 



 

36 | Sida 
 

3.4 Kommandona Ångra och Göra om 

I PowerPoint gör man på samma sätt som i Word för att ångra eller göra om kommandon. I Word-

avsnittet kan du kan läsa mer om dessa kommandon: Kommandona Ångra och Göra om. 

3.5 Kopiera eller flytta element 

I PowerPoint gör man på samma sätt som i Word för att kopiera eller flytta data. Läs mer om detta i 

Word-avsnittet: Kopiera eller flytta . 

3.6 Skriva ut ett dokument 

I PowerPoint gör man på samma sätt som i Word för att skriva ut ett dokument. Läs mer om detta i 

Word-avsnittet: Skriva ut ett dokument. 

3.7 Hjälp-funktionen 

I PowerPoint gör man på samma sätt som i Word när man vill använda hjälpfunktionen. Läs mer om 

detta i Word-avsnittet: Hjälp-funktionen. 

3.8 Filhantering 

Öppna ett befintligt dokument 

I PowerPoint gör man på samma sätt som i Word för att öppna ett dokument. Läs mer om detta i Word-

avsnittet: Öppna ett befintligt dokument. 

Spara ett dokument 

Spara en fil för första gången 

I PowerPoint gör man på samma sätt som i Word för att spara ett dokument. Läs mer om detta i Word-

avsnittet: Spara en fil för första gången. 

Spara ändringar i en fil 

För att spara ändringar genom att spara över det senaste dokumentet i en tidigare version klickar du på 

Arkiv-fliken och väljer Spara. 

Spara i ett annat format än PowerPoint 

För att spara ett dokument i ett annat format än PowerPoint klickar du på Arkiv-fliken och väljer 

Spara som så att fönstret Spara som visas (Figur 44, Figur 19). 
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Öppna rullmenyn där PowerPoint-presentation anges som filformat och välj det nya filformat som du vill 

spara dokumentet i. De vanligaste filformaten är: 

• .pptx - standardfilformat för Microsoft PowerPoint 

• .pdf - filformat som endast går att läsa och som används för att sprida kopior av dokument 

 
Figur 44: Fönstret Spara som. 

Stänga ett dokument 

För att stänga ett öppet dokument klickar du på Arkiv-fliken och sedan på Stäng. Om ändringar har gjorts 

i filen sedan den sparades senast kommer ett fönster att visas där du kan välja om du vill spara de senast 

gjorda ändringarna. 

  



 

38 | Sida 
 

4 BILDER OCH VIDEOFILMER 

4.1 Fotoredigering (Microsofts app Foton) 

Om du vill redigera foton finns det många olika program att välja mellan, t.ex. Adobe Photoshop, The 

gimp m.fl. Dessa program lämpar sig väl för att redigera och hantera bilder, men de är inte så lätta att 

lära sig och passar därför bäst för proffsen. För enklare vardagsfunktioner finns appen Foton i Windows 

10. Om den inte finns installerad på din dator kan den laddas ner gratis från Microsoft Store, som du 

hittar i Windows huvudmeny. Så här öppnar du den: 

Vänsterklicka på sök-ikonen  nere i vänstra hörnet på skärmen. 

Skriv: foton  

Vänsterklicka på Foton.  

 

Figur 45: Microsofts app Foton. 

Andra sätt att se en bild direkt via appen: 

1. Högerklicka på den bild som du vill redigera. 
2. Välj Öppna med genom att klicka på den vänstra musknappen i kontextmenyn.  
3. Vänsterklicka på Foton. 

OBS! Om Foton har valts som standardprogram för att hantera bildfiler räcker det med att dubbelklicka 

på en bild. 

 

Backup: Bästa praxis 

Att hantera foton är både lätt och roligt, men ibland måste du gå tillbaka till originalversionen av en bild. 

Detta går dock inte om du gör ändringar i originalbildfilen. Det är därför bäst att göra en backup av den 

fil som du ska redigera. Detta betyder att du gör en kopia av originalfilen innan du börjar redigera.  

För att underlätta detta finns det två Spara-kommandon i appen Foton:  

• Spara (ändringarna skrivs över i den befintliga filen) 

• Spara en kopia (appen öppnar dialogrutan Spara som så att du kan spara en kopia av filen på 

valfritt ställe) 
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Visa-läge: Zooma och rotera 

När du öppnar en bild med Foton visas detta fönster: 

 

 

Figur 46: Bild som öppnats med Microsoft Foton. 

För att se övriga bilder i samma mapp behöver du inte stänga och öppna nästa bild. I stället kan du välja 

ett av följande alternativ: 

• Skrolla upp eller ned med mushjulet för att se föregående respektive nästa bild. 

• Använd dig av pilarna "höger" eller "vänster" på tangentbordet. 

• Klicka på app-fönstret nära den högra eller vänstra bildkanten så att en pil visar sig. 

När du tittar på en bild kan du göra följande: 

• Zooma: Klicka på förstoringsglaset med ett plustecken  som du hittar upptill på skärmen. En 

rullist visas. Om du flyttar markören horisontellt kan du zooma in eller ut. 
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• Rotera: Klicka på pilen som går medurs i en cirkel. Varje klick gör att bilden roterar 90 grader. 

OBS! När du zoomar eller roterar en bild på detta sätt påverkas inte filen, utan bara hur den visas. 

Visa-läge: Spara en kopia med ändrad storlek 

Om du har ett foto och vill använda det (eller dela det) i en annan storlek är det lätt att ändra storleken. 

När du tittar på bilden: 

1. Klicka på de tre punkterna i över högra hörnet i appen Foton. 

2. I menyn som visas väljer du Ändra storlek genom att vänsterklicka med musen. 

En ruta visas mitt på skärmen: 

 

Figur 47: Dialogrutan Ändra storlek.  

Nu kan du välja en annan storlek beroende på vad du ska använda bilden till. Appen Foton ger förslag på 

olika storlekar som passar för olika syften. Om den befintliga bildens storlek är mindre än ett alternativ 

går det inte att välja det alternativet (storleken). Orsaken till detta är att en sådan ändring av storleken 

skulle försämra originalbildens kvalitet.  

Tillgängliga alternativ är: 

• (S) – Small, 0,25 megapixlar. För profilbilder och miniatyrbilder. 

• (M) – Medium, 2 megapixlar. För e-post och meddelanden. 

• (L) – Large, 4 megapixlar. För visning. 
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När du klickar på ett av dessa alternativ öppnas en dialogruta Spara som så att du kan spara en kopia 

med ändrad storlek. 

 

Visa-läge: Hämta filinformation och byta namn på fil 

När du befinner dig inne i programmet och tittar på en bild: 

1. Vänsterklicka på de tre punkterna (. . .) i övre högra hörnet. 
2. I menyn som visas vänsterklickar du på Filinformation. 

 

Figur 48: Dialogrutan Filinformation. 

Till vänster visas då dialogrutan Filinformation där du hittar uppgifter om bilden. Du kan byta namn på 

filen genom att ändra det befintliga filnamnet i rutan under Filnamn. För att stänga dialogrutan klickar 

du på krysset i rutans övre högra hörn. 



 

42 | Sida 
 

Att döpa om filer på det här sättet kan vara bra när du ska organisera dina bilder efter motiv. 

 

Redigeringsläge 

Det finns flera olika sätt att redigera en bild med Microsoft-appen Foton. 

Du kan redigera en bildfil direkt via kontextmenyn: 

1. Högerklicka på den bild som du vill redigera. 
2. Vänsterklicka på Redigera med Foton i menyn som visas. 

Om du tittar på bilden i Microsoft-appen Foton: 

1. Vänsterklicka på Redigera & Skapa. 
2. Vänsterklicka på Redigera i menyn som visas.  

Bilden öppnas då i redigeringsläge och du kan använda redigeringsverktygen till höger om bilden. 

 

Figur 49: Bild som öppnats i redigeringsläge. Verktygen syns till höger.  

Redigeringsläge: Beskär och rotera 

När du befinner dig i redigeringsläge kan du beskära och rotera en bild permanent: 

1. Vänsterklicka på Beskär & rotera. 
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Figur 50: Verktyget Beskär & rotera. 

Här hittar du följande redigeringsverktyg: 

• Bredd-höjd-förhållande: Gör det möjligt att välja mellan vissa förutbestämda måttförhållanden 

(4:3, 16:9, kvadrat, porträtt). 

• Vänd: För att vrida bilden åt vänster. 

• Rotera: Som du kan se i visa-läge innebär varje klick att bilden roterar 90 grader medurs. 

Mellan bilden och verktygen finns en lodrät prickad linje med en rund markör. Genom att dra markören 

upp och ned kan du vrida bilden från + 45° till - 45°.  

Den genomskinliga eller "klara" rektangeln med de runda vita hörnen kallas beskärningsrektangel. Här 

kan du förhandsgranska storleken på den beskurna bilden. Den del av bilden som hamnar utanför 

rektangeln är skuggad och är den del som kommer att skäras bort (klippas ut) när du klickar på Spara. 

Du kan även ändra storleken på denna rektangel när du redigerar en bild för att beskära bilden. När du 

klickar på hörnen och drar i dem kommer den "klara" rektangeln att ändras till önskad storlek, och 

bildens skuggade partier kommer att skäras bort (klippas ut) när du klickar på Klar. 

Om du gör ett misstag är det bara att klicka på Återställ för att ångra och återskapa bilden. 
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Figur 51: Beskärning av en roterad bild. 

Storleken på beskärningsrektangeln bestäms av originalbildens storlek. Detta innebär att du inte kan 

beskära utanför bilden. Om du har tillräckligt med plats kan du flytta in bilden i rektangeln genom att 

vänsterklicka på den och sedan dra den till önskat läge. 

När du klickar på Klar kommer du tillbaka till redigeringsläget i programmet. Där kan du Spara eller Spara 

en kopia av en redigerad bild. Om du klickar på Avbryt avbryter du allt och återgår till originalbilden utan 

att spara dina ändringar.  

Redigeringsläge: Justeringar och Filter 

Du kan förbättra en bild genom att justera olika parametrar, t.ex. ljusstyrka, färg, klarhet och vinjettering. 

Ett filter är färdig inställning av sådana parametrar som sparas under ett namn så att du lätt kommer 

ihåg det och kan använda det på olika bilder för att få samma resultat. 
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Förbättra är ett automatiserat filter som balanserar en befintlig bilds parametrar. Olika bilder utsätts 

därför för olika förbättringar för att få bilden att se "bättre" ut. 

Så här gör du för att förbättra en bild i redigeringsläge: 

1. Klicka på Förbättra ditt foto. 
2. Öka autofiltret genom att dra strecket åt höger. Tillgängliga värden ligger mellan 0 och 100. 

 

 

Figur 52: Förbättra ditt foto. 

I redigeringsläge kan du lägga på ett filter på en bild genom att helt enkelt klicka på ett filter i menyn till 

höger. Dra markören på den vägräta linjen fram och tillbaka för att förhandsgranska resultatet. 

Justeringsnivån (filterintensitet) visas som en vågrät linje med en skala från 0 till 100. 

Justeringar: Ljusstyrka, färg, klarhet och vinjettering 

Om du inte tycker om förinställda filter kan du ställa in parametrarna manuellt: 

• Ljusstyrka: För att justera bildens ljusförhållanden. 

• Färg: För att justera färgintensiteten. 

• Klarhet: För att justera bildens klarhet, från suddig till klar. 

• Vinjettering: För att skugga hörnen så att en ljuseffekt i bildens mitt skapas. 

För att förhandsgranska resultatet flyttar du bara markören. Tillgängliga värden ligger mellan -100 och 

100. 
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Justeringar: Röd iris 

Röda ögon är en fotoeffekt som innebär att pupillerna på djur och människor ser röda ut på färgfoton. 

Effekten uppstår om blixten sitter mycket nära kameralinsen (som är fallet med de flesta 

kompaktkameror) och det omgivande ljuset är svagt. (Wikipedia, 2018) 

För att använda verktyget mot röda ögon klickar du bara på Röd iris så ser pupillerna normala ut igen. 

Verktygets precision är dock inte så bra, men tillsammans med verktyget Förbättra kan du ändå få ett 

ganska bra resultat. 

 

Figur 53: Röda ögon-effekten (Wikipedia 2018). 

 

Figur 54: Röda ögon som har korrigerats. 
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Justeringar: Retuschera 

Med verktyget Retuschera kan du ta bort sådant som du inte vill ha i din bild, t.ex. finnar i ansiktet eller 

skador på pappersfoton. 

1. Klicka på Retuschera. 

2. Klicka en gång (eller fler, om så behövs) på det du vill retuschera bort. 

 

Figur 55: Foto med en leverfläck till vänster. 

 

Figur 56: Foto där fläcken tagits bort med verktyget Retuschera. 
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4.2 Videoredigering (Microsoft-appen Foton) 

Skapa en ny videofilm med musik  

Ett tips från mig hur du kan använda verktyget på ett enkelt sätt: Innan du börjar skapa eller redigera din 

video skapar du först en ny mapp dit du kopierar över alla videofilmer och foton som du vill ska ingå i 

videon. För visa ett exempel har jag skapat en undermapp i Windowsmappen Bilder som jag kallat "Min 

första video". 

1. Öppna Microsofts app Foton. 
2. Vänsterklicka på Mappar. Leta upp den mapp som du har skapat och öppna den. 

I mitt fall klickar jag på Bilder och sedan på "Min första video". 
3. Klicka på Ny video och sedan på Anpassad video med musik. 

 

Figur 57: Skriv in namnet på videon (t.ex. SeniorsGoDigitalSampleVideo) och klicka sedan på OK. 
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Figur 58: Huvudfönstret för verktyget för att skapa en ny video med musik. 

Projektbibliotek 

I projektbiblioteket hittar du all media som du kan använda dig av i din video. Om du har skapat en mapp 

i förväg, enligt mitt förslag, ska alla filer som du behöver för din film redan finnas i projektbiblioteket. I 

vårt exempel heter mappen "Min första video" och innehåller två bildfiler. 

För att lägga till fler filer i biblioteket för du så här: 

1. Klicka på rutan Lägg till och välj sedan Från den här datorn. 
2. Bläddra bland mapparna och markera en fil i mappen (eller fler filer genom att hålla nere 

Ctrl-knappen). 
3. Klicka på Öppna. 
4. Upprepa steg 1 och 2 för att lägga till fler bilder och videofilmer. 

Så här gör du för att ta bort filer från projektbiblioteket: 

1. Högerklicka på det du vill ta bort och sedan på Ta bort i kontextmenyn. 
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Storyboard 

Storyboard är den mediasekvens som kommer att spelas upp under videofilmen. Om du skapar en mapp 

i förväg, enligt mitt förslag, kommer Storyboard att redan innehålla alla filer i mappen. I vårt exempel 

heter mappen "Min första video" och innehåller två bildfiler. 

När du lägger till objekt i Projektbiblioteket kommer objekten inte att automatiskt också läggas in i 

Storyboard. 

Så här gör du för att lägga till objekt i Storyboard: 

1. Dra objektet från Projektbiblioteket till önskat ställe i Storyboard. 

Så här gör du för att ta bort ett objekt: 

1. Ställ markören på det aktuella objektet i Storyboard och klicka på sedan på "X" för att ta 
bort det från Storyboard. 

OBS! Du kan lägga till samma bild mer än en gång i Storyboard. 

 

Förhandsgranska videon 

Till höger om Projektbiblioteket kan du förhandsgranska din video. Under filmrutan finns följande 

kommandon: 

• Spela upp / Pausa 

• Förfluten tid 

• Tidslinje (där du kan flytta den runda markören fram och tillbaka) 

• Videons totala längd  

• Visa i helskärm 

Medan förhandsgranskningen pågår flyttar sig den runda markören framåt på tidslinjen medan de valda 

storyboardobjekten bläddras fram. Om du markerar ett titelkort i Storyboard flyttar sig markören till 

starttiden när det markerade kortet körs. 

 

Storyboard: Längd, Ändra storlek, Text, Rörelse 

Alla titelkort i Storyboard kan redigeras: 

• Längd: Hur länge (i sekunder) ett objekt ska visas. Gäller endast bildobjekt. 
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• Ändra storlek: Hur en bild eller videoklipp fås att passa i videon. Standardinställningen är att 

bilder förminskas för att passa ramarna genom att svarta fält läggs till. Du kan också ta bort fält 

eller putsa till bilder. 

• Text: Verktyg för att infoga animerad text (med samma tidslängd som objektet).  

• Rörelse: Verktyg för att lägga till kamerarörelser i ett markerat objekt (med samma tidslängd som 

objektet). 

Filmade objekt har samma längd som videon. Det går inte att förlänga tidslängden på ett filmat objekt. 

Däremot kan du använda verktyget för att "trimma" (korta ner) längden på ett videoklipp.  

 

Figur 59: Trimma: Verktyg för att trimma ett videoklipp. Ett trimningsfält skapas från en startpunkt till en slutpunkt. 
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Lägga till text i ett titelkort i Storyboard 

 

Figur 60: Lägga till text i Storyboard. 

1. Markera ett titelkort i Storyboard. 
2. Klicka på symbolen Text. 
3. Skriv in din text i fältet överst i menyrutan till höger. 
4. Välj en textstil bland stilmallarna i menyrutan till höger. 
5. Välj placering av texten genom att välja layout bland mallarna längst ner i menyrutan till 

höger.  

Under tiden som du gör detta kan du förhandsgranska och ändra dina val fram till dess att du är nöjd 

med layouten. 

1. Klicka på Klar. 
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Lägga till en rörelse-effekt i ett titelkort i Storyboard 

 

Figur 61: Lägga till rörelse i ett objekt i Storyboard. 

1. Markera ett titelkort i Storyboard. 
2. Klicka på symbolen Rörelse. 
3. Välj en namngiven rörelse-effekt bland mallarna i menyrutan till höger. 

Under tiden som du gör detta kan du förhandsgranska och ändra dina val flera gånger fram till dess att 

du är nöjd. 

1. Klicka på Klar. 
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Lägga till musik i en video 

 

Figur 62: Lägga till musik i din video. 

Så här lägger du till musik i din video: 

1. Klicka på symbolen Bakgrundsmusik i huvudmenyn.  
2. Välj någon av de rekommenderade musikspåren (musikens längd anpassas till längden på din 

video). 

3. För att lyssna på musikspåret klickar du på pilen Spela upp  till vänster om musikspårets 
namn. 

4. Markera rutan vid Synka din video med musiken. 
5. Ställ in musikvolymen. 
6. Klicka på Klar. 

OBS! Funktionen "Musiken anpassas automatiskt till videons längd" gäller bara rekommenderade 

bakgrundsmusikspår. Om du vill ha annan musik till din video behöver du en ljudfilm som har samma 

längd som din hela din video. 

OBS! För att resultatet ska bli bättre kan funktionen "Synka din video med musiken" göra så att längden 

på titelkort i Storyboard ändras automatiskt så att musiken synkroniseras med titelkortsbytena. 
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Spara en video: Exportera  

När allt är klart är det dags att exportera videon som du har skapat. Gör så här: 

 

Figur 63: Exportera en video. 

1. Klicka på Slutför video så att rutan Exportera eller dela visas. 

2. Välj lämplig storlek beroende på vad du ska använda videon till: 

• S – Snabb uppladdning, bäst för e-post och små skärmar. 

• M – Bäst för att dela online. 

• L – Långsam uppladdning, bäst för stora skärmar. 

3. Vänta medan datorn exporterar videon. När detta är klart visas ett fönster där videon kan 

förhandsgranskas. Om du klickar på Visa i Utforskaren öppnas den mapp där filen har 

sparats. 

Klippa bort externa partier i en video (trimma videon) 

1. Högerklicka på en video. I menyn som visas ställer du dig med markören på Öppna med. 
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2. Vänsterklicka på Foton. 

3. Klicka på Redigera & skapa och sedan på Trimma. 

 

Figur 64: Trimningsfönstret där du klipper en video. 

4. Ändra storlek på trimningsområdet genom dra den runda vita markören på tidslinjen så 

att de yttersta bitarna klipps bort (sådant som du inte behöver). 

5. Spela upp videon för att se hur resultatet blev. 

6. Klicka på Spara en kopia. 

Verktyget Trimma innebär att en ny fil sparas i samma mapp, med tillägget "_trim" i filnamnet. 

Klippa bort (trimma) interna partier i en video  

Om du vill klippa bort en bit i mitten av en video måste du använda dig av ett litet "trick". Om du 

använder verktyget Skapa gör du så här: 

1. Högerklicka på videon och sedan på Öppna med i menyn som visas. 

2. Vänsterklicka på Foton. 

3. Klicka på Redigera & skapa och sedan på Skapa en video med text. 

4. Namnge videon, t.ex. "Trimmad video", 
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5. Dra videon från projektbiblioteket två gånger, så att du har två kopior av samma video i 

Storyboard. 

6. Markera den första videon i Storyboard och klicka sedan på Trimma. 

7. Trimma bort den första halvan av videon genom att anpassa/dra endast i den högra 

trimmaren på tidslinjen   På så sätt bevarar du den första delen av videon. Klicka på Klar. 

8. Markera den andra videon i Storyboard och klicka sedan på Trimma. 

9. Trimma bort den andra halvan av videon genom att anpassa/dra endast i den vänstra 

trimmaren på tidslinjen       På så sätt bevarar du den sista delen av videon. Klicka sedan 

på Klar. 

10. Kontrollera resultatet genom att förhandsgranska den. Klicka på Slutför video så att rutan 

Exportera eller dela visas. Välj filstorlek. 

 

Figur 65: Klippa bort ett mittenparti i en video genom att använda samma filnamn två gånger i Storyboard. 

 

Foga ihop flera videoklipp till en enda video 

Om du vill foga ihop två eller flera videoklipp kan du använda dig av de inledande instruktionerna i 

verktyget Skapa en ny video med musik. Mitt tips är att du innan du börjar skapar en mapp med de 

videoklipp som du vill foga ihop. För visa ett exempel har jag skapat en undermapp i Windowsmappen 

Bilder som jag kallat "Videoklipp som ska fogas ihop". 

1. Öppna Microsofts app Foton. 

2. Vänsterklicka på Mappar. Leta upp den mapp som du har skapat och öppna den. 

I mitt fall klickar jag på Bilder och sedan på "Videoklipp som ska fogas ihop". 

3. Klicka på Ny video och sedan på Anpassad video med musik. 

4. Skriv in namnet på videon (t.ex. SeniorsGoDigitalHopslagenVideo) och klicka sedan på 

OK. 
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5. Kontrollera resultatet genom att förhandsgranska den. Klicka på Slutför video så att rutan 

Exportera eller dela visas. Välj filstorlek. 

 

Figur 66: Flera videoklipp sammanfogas till en enda video. 

OBS! I samband med det här förfarandet kan du trimma (klippa bort) delar i varje videoklipp. 


