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Starte programmet OneNote

Legg OneNote ned på oppgavelinje

Gjøre klar til skjermutklipp

Lage et hurtignotat

Sette inn dato og klokkeslett

Søke i alle blokker

Endre søkeomfanget

Opprette gjøremålsboks 

Opprette ny inndeling

Opprette ny side

+ D

+ Shift + S

Ctrl + E

Ctrl + N

Alt + Shift +D
Alt + Shift + T

Ctrl + 1

Ctrl + T

Gjør linjen du skriver på til et bulletpunkt

Gå til forrige side du besøkte

Sett inn linjeskift uten å starte nytt avsnittShift + Enter

Ctrl + .

Alt + Venstrepil

Ctrl + E, Tab, Mellomrom, Pil

+ Shift + N

+ N
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Lager duplikat av lysbildet som er merket

Flytte markøren til neste plassholder (lager 
nytt lysbilde hvis markøren er i siste plassholder)

Flytte merket objekt

Endre størrelse på merket objekt (med 
sentrum som fast punkt)

Understreke merket tekst

Kopiere merket tekst

(Når du har valgt objekt) Flytte til 
neste objekt

Starte presentasjonen fra gjeldende 
lysbilde

Starte presentasjonen fra første lysbilde

Avslutte presentasjonsmodus

Gjøre skjermen svart/ gå tilbake til lysbilder 
under presentasjonen

Ctrl + Enter

Ctrl + Pil

Ctrl + C

Punktum

Ctrl + U

F5

Esc

Gjøre skjermen hvit / gå tilbake til lysbilder 
under presentasjonen

Gå til ønsket lysbilde under presentasjonen

Komma

Lysbildenummer + Enter

Tab

Shift + F5

Ctrl + D

Shift + Pil



DIGITAL KOMPETANSE



Hva er Office365?
Office365 er en nettbasert versjon av de mest brukte Office programmene. 
I tillegg til programmene inneholder tjenesten også 1 TB lagringsplass 
i skyen. Dette betyr at du har tilgang til filene dine uavhengig av sted og 
enhet. 

Samarbeid og deling

Du kan dele dokumenter og filer på en enkel og trygg måte. Flere kan 
redigere et dokument samtidig, og du ser hva de andre skriver. På denne 
måten kan du for eksempel redusere behovet for å sende store dokumenter 
på e-post. 

Automatisk synkronisering

Filene blir automatisk synkronisert med skrivebordet slik at du kan arbeide 
med dem i frakoblet modus, og du får tilgang til dem på Windows, Mac 
eller mobilenheter



DIGITAL KOMPETANSE



Bytte mellom arkfaner

Gå til siste celle før neste tomme eller til 
neste fylte

Merke fra gjeldende celle til neste tomme 
eller til neste fylte

Merke gjeldende kolonne

Merke gjeldende rad

Merke hele arket

Skjul de merkede radene

Åpne dialogboksen «gå til»

Åpne dialogboksen «formater celler»

Formatere med tusenskilletegn og to 
desimaler

Ctrl + piltast

Shift + Ctrl + piltast

Ctrl + A

Shift + mellomrom

Ctrl + 1

Ctrl + Shift + 1

Ctrl + 9 

F5

Ctrl + PgUp / PgDn

Ctrl + mellomrom
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Åpne søkeboksen. Deretter begynner du å 
skrive det du ønsker å søke etter på PCen

Låse skjerm

Åpne Windows utforsker (Explorer)

Feste gjeldende vindu til ett av skjermens 
fire hjørner eller flytte det mellom skjermer

Vise alle vinduer ved siden av hverandre

Forhåndsvisning av elementer på oppgav-
elinjen

Zoome inn/ut

Lage et skjermutklipp

Vise åpne programmer

Lukke det aktive vinduet/programmet

Velge hvordan skjerm skal projiseres

+ L

+ E

+ T

+ P

+ TAB

ALT + TAB

ALT + F4

+ “+” eller “-”

+ Shift + S

+ Pil venstre, høyre           
opp eller ned
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Åpne nytt tomt dokument

Kopiere merket område

Lime inn kopiert område

Angre siste handling

Gå til slutten av dokumentet

Gå til toppen av dokumentet

Lukke et dokument

Legg til sideskift

Gå til slutten av linjen

Gå til begynnelsen av linjen

Merke tekst i pilens retning

Ctrl + C

Ctrl + V

Ctrl + Home

Shift + Piltast

Ctrl + End

End

Home

Merke ett ord eller ett avsnitt i pilens 
retning

Merke fra markøren og resten 
av dokumentet

Merke hele dokumentetCtrl + A

Shift + Ctrl + Piltast

Shift + Ctrl + End

Ctrl + W

Ctrl + Enter

Ctrl + N

Ctrl + Z


