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Formatera
kursivera
öka teckenstorleken
minska teckenstorleken
kopiera formatering
klistra in formatering
högerjustera textstycke
vänsterjustera textstycke

Ctrl+K
Ctrl+Skift+<
Ctrl+<
Ctrl+Skift+C
Ctrl+Skift+V
Ctrl+R
Ctrl+L

Infoga specialtecken
styckebrytning
Retur
radbrytning
Skift+Retur
sidbrytning
Ctrl+Retur
spaltbrytning
Ctrl+Skift+Retur
långt tankstreck
Alt+Ctrl+minustecken
på numeriskt tangentbord
mjukt bindestreck
Ctrl+Bindestreck
hårt bindestreck
Ctrl+Skift+Bindestreck
hårt blanksteg
Ctrl+Skift+Blanksteg
tre punkter (…)
Alt+Ctrl+Punkt

Befintlig medlem?
Kontrollera att din adress är rätt
på seniornet.se/medlemskap/
Medlemskort och min profil

Hos oss får du hjälp av en annan senior att
hantera datorn, mobilen, surfplattan, olika
program och appar.
SeniorNet har många klubbar runt om i
Sverige och genom tiderna har vi haft
tiotusentals medlemmar.
Medlemskapet kostar bara 250 kr/år. Kom
med du också! Som medlem, eller som
handledare allt efter intresse och kompetens.
Närmsta SeniorNet-klubb kan du hitta på
webbsida seniornet.se, menyn Klubbar.

Blivande medlem?
Registrera dig på
seniornet.se/medlemskap/
Registrera ny medlem
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Vanliga kortkommandon i Windows
Plustecknet betyder att tangenterna trycks
ned samtidigt. Små bokstäver går lika bra.
Olika nyttiga kommandon
Skapa nytt dokument
Ctrl+N
Öppna ett dokument
Ctrl+O
Stänga dokument utan att spara
Ctrl+W
Spara namngivet dokument
Ctrl+S
Spara med nytt namn
F12
Utskrift
Ctrl+P
Söka och ersätta i Office
Ctrl+B
Söka text på viss webbsida
Ctrl+F
Ångra senaste åtgärd
Ctrl+Z
Kopiera markerad text
Ctrl+C
Klippa ut markerad text
Ctrl+X
Klistra in markerad text
Ctrl+V
Förstora text på webbsida
Ctrl+plustecken
Förminska på webbsida
Ctrl+minustecken
Gå
sida upp/ned
Page Up/Page Down
till dokumentets början
Ctrl+Home
till dokumentets slut
Ctrl+End
till viss sida
Ctrl+G
ett tecken åt vänster
Vänsterpil
ett tecken åt höger
Högerpil
ett ord åt vänster
Ctrl+Vänsterpil
ett ord åt höger
Ctrl+Högerpil
ett stycke uppåt
Ctrl+Uppåtpil
ett stycke nedåt
Ctrl+Nedåtpil
en rad uppåt
Uppåtpil
en rad nedåt
Nedpil
Befintlig medlem?
Kontrollera att din adress är rätt
på seniornet.se/medlemskap/
Medlemskort och min profil

till radens slut
End
till radens början
Home
en skärm uppåt
Page Up
en skärm nedåt
Page Down
till nästa sida
Ctrl+Page Down
till föregående sida
Ctrl+Page Up
till dokumentets slut
Ctrl+End
till dokumentets början
Ctrl+Home
till nästa cell i tabell
Tabb
till föregående cell i tabell
Skift+Tabb
en cell åt vänster
Skift+Tabb
en cell åt höger
Tabb
Markera text
ett tecken åt höger
Skift+Högerpil
ett tecken åt vänster
Skift+Vänsterpil
till radens slut
Skift+End
till radens början
Skift+Home
en rad ned/upp
Skift+Nedåtpil/Uppåtpil
till styckets slut
Ctrl+Skift+Nedåtpil
till styckets början
Ctrl+Skift+Uppåtpil
en skärm nedåt
Skift+Page Down
en skärm uppåt
Skift+Page Up
till dokumentets början
Ctrl+Skift+Home
till dokuments slut
Ctrl+Skift+End
hela dokumentet
Ctrl+A
Radera
ett tecken åt vänster
ett ord åt vänster
ett tecken åt höger
ett ord åt höger

Backsteg
Ctrl+Backsteg
Delete
Ctrl+Delete

Blivande medlem?
Registrera dig på
seniornet.se/medlemskap/
Registrera ny medlem

