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PIM – Moment Planera 

Materialet finns samlat på http://www.mbke.se 

Nivå 2 - Kommunicera – Bild – Ljud – Presentera - Planera 

Planera A Schema 

Excel – inte bara siffror och kalkyler 
Kalkylprogram som till exempel Excel i Microsofts Office-paket förknippas vanligtvis med 
budgetarbete och kostnadskalkyler.  
Genom att skriva in summor av olika slag kan 
programmen blixtsnabbt räkna ut procent, 
summor, differenser och sortera. Programmen 
stödjer en mängd matematiska och statistiska 
funktioner som krävs för olika arbetsuppgifter.  
Vi kan också i dessa program, utan att 
huvudsakligen använda oss av siffror, göra en 
mängd nyttiga saker som kan underlätta vårt 
dagliga arbete.  
Vi ska nu göra ett schema, ett 
planeringsunderlag, en klasslista samt listor som 
kan sorteras.  
 

1 Dags att börja 
Det du ska göra först är ett enkelt schema, där tiderna står vertikalt i en kolumn, medan 
veckodagarna är placerade i var sin kolumn.  
Vill du snabbt förflytta mellan cellerna kan du använda piltangenterna på tangentbordet. För 
att komma till nästa cell till höger i samma rad kan du använda Tab-tangenten.  
Skriv ordet ”Tid” i cell B2 och tryck på Enter. 

Skriv nu in tiderna i schemat.  

Använd kolon mellan timme och minuter.  

Avsluta varje cellinmatning med Enter för att komma till cellen på nästa 
rad. 

Bry dig inte om ifall innehållet i cellen inte får plats. 

Skriver du fel i en cell, dubbelklicka på cellen för att ändra. 

När cellinnehållet inte får plats  
När innehållet i en cell inte får plats ”kryper” det över till nästa cell. Du 
kan ändra kolumnbredd genom att dubbelklicka på kantlinjen mellan 
kolumnerna – då anpassas kolumnen till den cell 
som har det bredaste innehållet. Du kan också 
klicka och dra kolumnen till vänster eller höger för 
att få lämplig storlek med samma ”dubbelpil”. 
 
Skriv in veckodagarna i cellerna C2 till G2. 
Förflytta i sidled med Tab-tangenten eller 
piltangenterna.  
  
Autofyll 
Det går att göra på ett annat sätt också. Excel innehåller flera funktioner som underlättar ditt 
arbete. Ett av dessa är Autofyll 
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Gör så här: Skriv in ”Måndag” i första cellen. För 
markören till cellens nedre högra hörn. En annan 
markör dyker upp (bild nedan). Klicka och dra i hörnet 
vågrätt till höger fyra celler och släpp. Nu har Excel 
automatiskt fyllt i veckodagarna från måndag till 
fredag.  
 

Autofyll eller Redigera/Fyll? 

Beroende på hur man vill fylla 
celler finns ytterligare ett sätt att 
känna till förutom Autofyll. Vill 
man exempelvis göra en lista över 
eleverna i en klass och ha 
klassbeteckningen i kolumnen till 
vänster om respektive namn kan man göra på två sätt. Lättast är att skriva in 
klassbeteckningen, "5B" och klicka i cellens nedre högra hörn och dra (Autofyll). Men man 
kan också markera cellen "5B" och ett antal celler nedanför. Därefter går man till menyn 
Redigera/Fyll och väljer Ned (om cellerna är nedanför).   
På bilden nedan ser du hur funktionerna fungerar. Vid kopiering av siffror fungerar 
funktionerna lika. Men vid kopiering av exempelvis veckodagar blir det olika resultat. 
 
Ändra och ångra 

Vill du ändra innehållet i en cell så dubbelklicka i cellen och ändra. 

Vill du ångra det du skrivit medan du är i cellen så tryck på Esc-tangenten. Har du hunnit 
flytta till en annan cell så välj Redigera - Ångra.  
  
Formatera texten 
Vi ska formatera cellinnehållet i schemat för att det ska se lite trevligare ut. 
Veckodagarna och tiderna ska både centreras och vara i fetstil.  
Klicka på B:et ovanför kolumn B. Kolumnen markeras.  
 

Klicka på Centrera-ikonen och därefter på Fetstil. Nu är texten både 
centrerad i cellerna och i fetstil.  
Upprepa ovanstående procedur med rad 2. Nu 
blir veckodagarna både i fetstil och centrerade.  
 
De siffror och text som vi skriver in nu ska inte användas för någon matematisk funktion eller 
uträkning. Excel utgår dock ifrån att programmet huvudsakligen används på sådana sätt. 
Därför kan ibland siffror i Excel visas på lite annorlunda sätt än vad man tänkt sig. Då kan 
man välja att visa sina siffror som "Text". Då blir det rätt.  
Om du inte ska använda Excel för uträkning, kan du göra så här:  
Markera alla celler du arbetar med.  
Gå till Format - Celler och klicka på fliken Tal.   
Välj kategorin Text. Nu kan du till exempel skriva tal med siffran ”0” först, som 
mobilnummer eftersom siffrorna med den här inställningen har samma funktion som 
bokstäver.  
Du kan i enkelhetens namn också skriva tecknet ' före siffrorna (samma tangent som *). Då 
blir det också rätt. 
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2 Linjer och färger  

Nu ska vi lägga kantlinjer i och runt schemat.  
Klicka och dra från cell B2 till G12. Med detta ska du ha 
markerat alla celler som ingår i själva schemat.  

Klicka på pilen till höger om ikonen för kantlinjer. Välj Alla 
kantlinjer. Klicka i en cell för att avmarkera alla cellerna.  
 
Färglägga celler 
Inte så illa, men lite färg skulle inte skada. Vi ska nu färglägga 
några celler. Klicka och dra och markera B2 till B12, det vill 
säga tiderna i schemat plus rubrik. Klicka på pilen till höger om 
ikonen för Fyllningsfärg. Välj en lämplig färg.  

Klicka och dra och markera C2 till G2, det vill säga veckodagarnas 
celler. Färglägg med lämplig färg. 
 
Tjockare kantlinje 
Nu är vi snart klara men tre saker återstår. Först ytterligare lite 
finputsning. Vi ska göra vissa kantlinjer lite tjockare.  
Markera hela schemat. Klicka på pilen för kantlinjer och välj Tjock 
rutkantslinje.  

Nu har schemat en lite tjockare ram runt. Markera tiderna 
och gör samma sak. Nu behöver du inte klicka på pilen 
utan välj ikonen som är framme. Samma gör vi med 
rubrikerna, det vill säga B2 till G2. Slutresultatet borde 
bli som på bilden.  
 

3 Mer text i en cell 
Nu är det i princip bara att klicka på en cell i schemat, välja 
teckensnitt och storlek om du behöver ändra och skriva in vad det 
ska stå.  
Förflyttning till andra celler görs med piltangenterna, Tab-
tangenten eller Enter beroende på vilket håll man förflyttar sig i 
Excelarket. Prova själv.  
Men om nu innehållet inte får plats i en cell? Måste man ändra 
kolumnbredd? Om man vill ha exempelvis två textrader i en cell, 
hur gör man då? Säg att vi måste skriva in ämne, klass, sal och lärare som undervisar i samma 
cell. Man kan ändra radavstånd som man gjorde när man anpassade kolumnbredd.  
Markera alla cellerna i schemat (utom tider och rubriker).  
Gå till menyn Format och välj Celler.   
Klicka på fliken Justering och kryssa i rutan Radbyte. Klicka på Ok. Nu kan man skriva på 
flera rader i cellen och innehållet anpassar sig till cellens höjd.  
 

4 Klistra in i Word 
Det är enkelt att kopiera från Excel och klistra in i Word. Det 
kan gälla tider för utvecklingssamtal, tjänstefördelning, ekonomi 
med mera.  
På bilden här intill ser du det färdiga resultatet. Du kan snabbt 
ändra formateringen för ”lunch”. Håll nere Ctrl-tangenten och 
klicka på de fem lunch-cellerna. Man kan på detta sätt markera 
celler som inte ligger ”i linje”. Släpp Ctrl-tangenten och välj 
färg och fetstil. Ser det ut som på bilden? Kanske ser det ännu bättre ut?  
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Markera nu hela schemat. Klicka på Kopiera-ikonen eller högerklicka 
och välj Kopiera.  

Starta ordbehandlingsprogrammet Word. Klicka på ikonen för Klistra in 
eller högerklicka och välj Klistra in. Nu har du ditt schema i ett 
Worddokument. 

5 Utskrift  

Nu ska vi skriva ut schemat. Välj Arkiv - Förhandsgranska. Är du nöjd? 
Vill du ha schemat lite längre ner på sidan? Gå till 
kantlinjen mellan rad 1 och 2. Med ”dubbelpil”-pekaren 
kan du dra och öka radavståndet.  

Gå sedan till Arkiv - Förhandsgranska och justera så du blir 
nöjd. (Man kan i Utskriftsformat på Arkivmenyn ställa in 
marginalerna för utskrift men detta är nog enklare  
Justera i sidled med dubbelpilen, genom att klicka och dra 
kantlinjen mellan kolumn A och B.  
Det finns även en funktion i Excel för att välja ut och förhandsgranska vad som ska skrivas ut. 
Denna heter Utskriftsområde (beskrivs i denna handledning under C 3). 
 
Övning  

PLANERA A – Schema 

Gör ett veckoschema på samma vis som i 
exemplen. Kolla så att du vet hur du ska 
göra för att skriva på flera rader. Färga celler 
på ett sätt som gör schemat lättare att få 
överblick över och lägg in kantlinjer. Du kan 
göra ditt schema precis som i bilden här 
nedanför eller göra ett som passar dig.  

 
   Kontrollera så att du kan:  

• Skapa ett schema 
• Färglägga och lägga in kantlinjer 
• Kopiera och klistra in schemat i ett annat program 
• Skriva ut som du vill ha det 


