
30 smarte hurtigtaster fra 
 

Smarte hurtigtaster i Windows 
Hurtigtast Handling 

Windows Åpner startmenyen. Begynn å skrive navnet på ønsket fil/program, trykk enter for å åpne. 

Windows+D Lar deg veksle mellom skrivebordet og programmet du jobber i. 

Windows+E Åpner Windows utforsker. 

Alt+Tab Lar deg bla gjennom åpne vinduer. 

Windows+Pil 
Høyre/venstre - Plasserer vindu på den ene siden av skjermen. 
Opp/ned - Maksimerer eller minimerer vindu.  

Windows+P Velg hvordan projektor eller ekstra skjerm skal vises. 

Tab For å gå til neste felt/celle. 

Shift+Tab For å gå til forrige felt/celle. 

Windows+Tall (1 til 9) Åpner program mht. programmets plassering på oppgavelinjen på skrivebordet. 

Windows+F For å søke etter filer (Windows+S i Windows 8). 
 

Smarte hurtigtaster i Office 
Hurtigtast Handling 

Shift+Alt+Pil Skyver et punkt i en liste opp eller ned, inn eller ut. Skyver avsnitt opp eller ned. 

Ctrl+Z Angrer siste handling. 

Ctrl+Y 
Tar tilbake det du angret. 
Gjentar siste kommando. 

Ctrl+A Markerer all tekst. 

Shift+Pil Markerer tekst eller celler i ønsket retning. 

Shift+Ctrl+Pil Markerer teksten ord for ord eller avsnitt for avsnitt. 

Ctrl+C Kopierer det du har merket. 

Ctrl+X Klipper ut det du har markert. 

Ctrl+V Limer inn det du har kopiert. 

Ctrl+S Lagrer filen du jobber med. 

F12 Lagrer filen på nytt et annet sted og/eller med et nytt navn. 

Ctrl+N Åpner en ny fil i et program. 

Ctrl+P For å skrive ut. 

Ctrl+Musehjul Scroll på musehjul for å zoome inn eller ut. 

Ctrl+F For å søke i et program (Ctrl+E i Outlook, Ctrl+B i norsk versjon av Word og PowerPoint). 

Ctrl+H Om du ønsker å søke og erstatte. 

Home Tar deg til starten av en linjen. 

End Tar deg til slutten av linje. 

Ctrl+Home Tar deg til starten av dokumentet. 

Ctrl+End Tar deg til slutten av dokumentet. 
 

PS! Om du ikke vil at uvedkomne skal snoke i arbeidet ditt, anbefaler vi at du trykker Windows+L for å låse PC-en 
hver gang du forlater plassen din:-) 
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