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Excel – Formler og Funktioner  

Firmakursus 

Udbytte 

• Vi lærer dig de nødvendige værktøjer til at arbejde med formler i Excel. 

• Du får 100% styr på formler, både de nemme og de mere avancerede på tværs af ark. 

• Vi lærer dig de mest populære funktioner som HVIS, LOPSLAG og flere andre bliver gennemgået 

• Vi viser dig de funktioner som er blevet tilføjet de seneste år som HVISER og XOPSLAG 

• Du lærer at gøre dine ark nemmere at arbejde med for andre 

 

På dette kursus giver vi dig en grundig gennemgang af formler og funktioner i Excel, så du kan udnytte 

programmets mange muligheder.  

Kurset er beregnet til dig, der har brug for et indgående kendskab til en række af de mest anvendte formel-

funktioner i Excel. Du vil dels stifte bekendtskab med funktionerne SUM, MIDDEL og TÆLV, der foretager 

simple beregninger. 

Men vi lærer dig også at anvende avancerede funktioner som SUMHVISER, TÆLHVISER, HVIS/HVISER, 

LOPSLAG og det nye XOPSLAG der er blandt de mest anvendte funktioner i Excel, og som bl.a. kan anvendes 

til at automatisere arbejdet i excel.  

Forudsætninger 

Det forventes, at du har et godt grundniveau i Excel, svarende til vores kursus ”Work Smarter”. 

Varighed 

1 dag 

Indhold  

Formler 

• Oprettelse af formler, og brug af parenteser 

• Kopiering af formler til andre celler 

• Smart brug af Autofunktioner - SUM, MIDDEL, MAKS, MIN, TÆL, TÆLV 

• Brug af relative og absolutte cellereferencer 

• Kæder mellem ark – Sammenkæd data på tværs af ark/projektmapper 

• Navngivning af celler/tabeller/kolonner/rækker 

Funktioner 

• Introduktion til funktionsguiden 

• SUM.HVISER 

• TÆL.HVISER 

• HVIS  

• HVISER, nyt i Microsoft 365 

• LOPSLAG 
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• XOPSLAG, nyt i Microsoft 365 

• Målsøgning 

Lav regler i et ark, og hjælp dine kollegaer 

• Låsning af celler - Beskyttelse af f.eks. formler og tekstceller mod indtastning 

• Validering af celler – Bestemt hvad der kan indsættes i en given celle 

Introduktion til Betinget formatering 

• Få automatisk formateringer på bestemte værdier ud fra kriterier du selv sætter op 

 

Har du spørgsmål eller ønsker til kurset, så tag endelig fat i os. 
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