
EXCEL FRÅN 
GRUNDEN

VÄLKOMMEN PÅ VÅR 
UTBILDNINGSDAG

Stockholm
26 nov 
20 apr

Göteborg
25 nov 
26 maj

Praktisk endagskurs för dig som är ny i programmet

PS! 
2 ÅRS SUPPORT,  

SKRIFTLIG  
DOKUMENTATION  

OCH E-LEARNING INGÅR!

KURSEN VAR SOM 
SKRÄDDARSYDD FÖR 
MIG. ÖNSKAR JAG 
GÅTT DEN FÖR FLERA 
ÅR SEDAN!

ELLINOR



KÄNNER DU DIG OSÄKER PÅ DINA  
KUNSKAPER I EXCEL OCH VILL HA EN KURS 
SOM BÖRJAR FRÅN GRUNDEN? 
DÅ ÄR DEN HÄR KURSEN FÖR DIG.

Under den här dagen får du lära dig det du behöver veta för att 
kunna använda Excel på en grundläggande nivå, och lite till.

Även om kursen går framåt i ett lugnt tempo så hinner du lära dig 

en massa saker som gör att du kommer att kunna använda Excel 

på ett helt annat sätt efteråt. Du kommer att bli en större resurs 

på din arbetsplats och kunna utföra mer avancerade uppgifter på 

ett professionellt sätt.

Annika Thörnlund 

Kursledare i Stockholm 

Annika är en rutinerad pedagog som arbetat med datautbildning 

sedan slutet av 80-talet. Med entusiasm och glädje har hon 

utbildat tiotusentals personer. Annika brinner för att med god 

pedagogisk insikt utbilda så att deltagarna lätt förstår och blir 

duktiga användare! 

Tiina Janson 
Kursledare i Göteborg

Tiina är en mycket uppskattad och efterfrågad kursledare. Hon 

har en lång erfarenhet från IT-branschen och har arbetat med 

datautbildningar sedan mitten på 80-talet. 

Tiina har under sin tid som IT-utbildare, hjälpt tusentals 

människor att bli bättre i hanteringen av Office-paketet.  

 

• Hantera listor och tabeller

• Sortera och filtrera

• Göra dina Excelark snyggare och tydligare med 

rubriker, färger och diagram

• Göra enklare formler för att göra uträkningar i 

Excel

DU FÅR LÄRA DIG

Två vanliga frågor

För vem?
Du som vill lära dig Excel från grunden i ett tempo som alla behärskar.

Varför?
Med ökade Excel-kunskaper blir du en större resurs på din  
arbetsplats. Du kommer att lösa dina uppgifter både enklare, snyggare 
och mer professionellt. Trots att kursen går i ett tempo som passar alla, 
så kan vi nästan lova att du kommer att lära dig mer än du tror. Kursen är 
full av aha-upplevelser som kommer att göra din arbetsvardag lättare.

HAR ALDRIG MÖTT NÅGON SOM FÅTT MIG 
SÅ INSPIRERAD UNDER EN KURS.  
KURSLEDAREN VAR MAGISK!
JESSICA MAGNUSSON, INKÖPSPLANERARE, LK PEX

HÄR LÄR DU DIG EXCEL  
FRÅN GRUNDEN!



PROGRAM

FÖRMIDDAG
Introduktion (Office grunder)
• Programfönstret, användargränssnitt

• Genomgång av arbetssättet

• Menyflikar

• Snabbåtkomstfältet

• Backstage-menyn (Arkivmenyn)

• Versionshantering

Grunder i kalkyl
• Markörförflyttning

• Inmatning av data (olika sätt)

• Autofyll

• Snabbfyllning

• Snabbanalys

• Kopiera och flytta på olika sätt

• Kolumnbredd och radhöjd

• Infoga/ta bort rader och kolumner

• Skydda celler

• Spara som PDF

• Autosumma

• Skapa och kopiera formler

• Absoluta och relativa cellreferenser 

Format
• Justera, talformat och teckenformat

• Kopiera format, autoformat

• Hantera datum

• Arbeta med tema

• Cellformat

• Formatera som tabell 

Utskrift
• Förhandsgranska och zooma

• Utskriftsområden, sidbrytning

• Anpassa till sidan

• Sidhuvud och sidfot

• Marginaler

• Utskriftsformat

EFTERMIDDAG
Diagram
• Skapa och redigera diagram

• Placera diagram

• Rekommenderade diagram

• Minatyrdiagram

Arbeta på flera blad
• Skapa nya blad

• Flytta och kopiera blad

• Namnge blad

• Skriva på flera blad samtidigt

• Länka mellan blad

• Formler mellan blad (3D) 

Listor
• Tabeller

• Formatera tabeller

• Sortering

• Autofilter

• Hantera dubbletter (visa samt ta bort)

• Utsnitt 

Funktioner
• Beräkning

• Statistik

• Text (sammanfoga, rensa m.m.) 

 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

HÅLLTIDER FÖR DAGEN

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

OBS! Ta med egen dator!
Till kursen behöver du ta med egen PC (tyvärr fungerar 

inte Mac). På denna dator ska Office 2010, 2013, 2016 

eller 365 vara installerat.

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

HÄR LÄR DU DIG EXCEL  
FRÅN GRUNDEN!

2 ÅRS SUPPORT,  
DOKUMENTATION  
OCH E-LEARNING 

INGÅR!
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

EXCEL FRÅN GRUNDEN

Stockholm 

26 november, 20 april

Göteborg

25 november, 26 maj 

Pris: 5 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika,  

2 års support, e-learning, dokumentation 

och diplom ingår 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50 

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

MYCKET BRA UTBILDNING MED EN  
KOMPETENT OCH PEDAGOGISK  
KURSLEDARE.
CLAES VIKSTRÖM, FÖRVALTNINGSCHEF 
AB EKERÖ BOSTÄDER 

LÄS MER &  
ANMÄL DIG! 

KUNSKAPSGRUPPEN.SE

INFORMATIV, RELEVANT OCH  
LOGISKT UPPBYGGD.
DIANA LEVERINGTON, TANDLÄKARE 
ORAL CARE AB

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagen

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat  

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida för 

ännu mer aktuell information!


