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12 øvelser 
 

 

 

6 funksjoner 
 

 

 

4 Timer 
  

http://www.365norge.no/
mailto:geir@procloud365.no


Brukerkurs i Excel 
 

Hjemmeside: www.365norge.no | E-post/Teams: geir@procloud365.no | Telefon: 920 10 803 

 

For mye tid i Excel – Og fortsatt usikker på tallene? 
 

Tenk om du var sikker på at tallene du trenger var riktig hver gang du trengte dem. For å ta 

beslutninger, for å overbevise andre, eller rapportere videre. Det er formålet med dette 

kurset. Bedre presisjon i Excel, samtidig som du bruker mindre tid.  

 

Målgruppe 
 

Alle som jobber med datalister, HR, salg, markedsføring, prosjekter og ledelse. Og har lyst til 

å lære Excel. Få oversikt, innsikt og redusere feilkildene. 

 

Innhold. 
 

De neste sidene viser kursets innhold. Du lærer steg for steg med praktiske eksempler. 

Eksempler du kan overføre til din egen arbeidssituasjon. Forstå hvordan du kan bruke Excel, 

la Excel gjøre jobben.  

 

Bruker du Excel riktig?  
 

Sjekk øvelsene og se om du kan bruke Excel bedre, raskere og smartere.   
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Øvelse 1 – Finn Unike verdier 
  

 

 

Kan du finne alle unike verdiene i liste din? Unike verdier som stemmer hver gang. En 

funksjon fikser dette for deg. 
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Øvelse 2 - Sorter de unike verdiene 
 

 

Sorterte lister er enklere å analysere, og enkelt å få til 
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Øvelse 3 – Oppdater lister, ikke funksjoner 
 

 

Bruker du mye tid på å dobbeltsjekke resultater fra funksjonene du bruker, eller lister fra 

andre? Bruk riktige funksjoner i Excel, trenger du mindre tid for å dobbeltsjekke om 

resultatet stemmer. Oppdater datalister/rapporter. La Excel presentere resultatet. Som en 

bonus skal du lære trikset som gjør at summeringene stemmer, uten å legge til eller endre 

funksjoner.  
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Øvelse 4 – Lag en unik lister horisontalt 
 

 

Når vi skal lage matriser, er det like viktige at alt er med i listen også horisontalt. Med 2 enkle 

funksjoner får du det på plass. Så slipper du gå gjennom hele datalisten og lete etter verdiene 

du skal ha med. Smart? 
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Øvelse 5 – Beregne hele matrisen, med 1 funksjon 
 

 

 

Nå begynner de magiske tingene å skje. Med 1 funksjon, og et knep i celle H9, beregnes hele 

matrisen. Alt stemmer med et tastetrykk. 
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Øvelse 6 – Excel jobber for oss. 
 

 

 

En enkel øvelse, men resultatet gir en skikkelig wow-følelse. Når Matrisen oppdateres 

automatisk, uten å endre noen funksjoner. Tallene bare stemmer.  
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Øvelse 7 – Lag en dynamisk rullegardinliste 
 

 

 

Bruk av rullegardinlister reduserer muligheten for feil. Spesielt når utvalget er riktig. Riktig 

utvalg gjør at du reduserer feilkildene i Excel.  
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Øvelse 8 – Filtrere rader fra datalisten. 
 

 

 

Har du iblant behov for å finne bare et utvalg i datalisten? Med de nye matriseformlene i 

Excel gjør du det raskt, og enkelt 
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Øvelse 9 – Filtrere fra datalisten med presisjon. 
 

 

 

Kurset skal ikke bare lære deg nye funksjoner, men å gi deg en forståelse av hvordan du 

bruker de ulike funksjonene til egen fordel. Gjøre det enklere for deg, og kollegene dine å 

finne riktig informasjon, når du trenger den.  
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Øvelse 10 – Sortere datalistene. 
 

 

 

Sortere datalister har aldri vært enklere. Med nye matriseformlene får du listen din sortert på 

akkurat det du ønsker..  
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 Øvelse 11 – Slå opp verdier i Excel 
 

 

 

Er du sikker på at alle mulighetene er til stede når du skal finne verdier? Kombiner 

funksjonen for å lage en presis rullegardinliste med å så opp verdi, så får du med deg alt. 
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Øvelse 12 – Slå opp en verdi begge veier 
 

 

 

Excel er god på å finne. Med en funksjon kan du slå opp riktig verdi begge veier. Velge rad, 

og kolonne. La Excel finne. Så slipper vi å gjette, eller bomme.  
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Om kurset og kursinstruktøren 
 

Matriseformler i Excel vil endre hvordan du bruker Excel for alltid. Raskere, bedre og mer 

presist. I tillegg kan du imponere kollegene dine.  

➢ Kurset arrangeres på Teams, med instruktør 

➢ Varer i 4 timer.  

➢ Inkluderer materiell med øvelsene 

➢ Mulighet for deg til å stille spørsmål. 

➢ Kurset er for deg som kan litt Excel, og vil blir flinkere..  

 

Les mer om hvordan du deltar og priser her.  

Geir Hogstad 
 

 

Mitt navn er Geir Hogstad, jeg er en erfaren 

kursinstruktør og rådgiver på Excel. Dette kurset er 

basert på erfaringene fra tidligere kurs, og 

tilbakemeldinger fra kunder jeg hjelper med Excel.  

 

Blant har jeg laget en klassifiseringsverktøyet 

tilhørende «Hva gjør avfall farlig» for Norsk forening 

for farlig avfall.  

 

Tilgang til riktig informasjon er verdifullt. Som når 

kunden kunne måle verdi på egne tall, og oppdaget 

at de lå på 30% av bransjens tall. Da har man noe å 

strekke seg etter, og noe å sette søkelys på. 

 

 

 

http://www.365norge.no/
mailto:geir@procloud365.no
https://www.365norge.no/brukerkurs-excel/
https://www.nffa.no/aktuelt/viktig-oppdatering-av-hva-gjoer-avfall-farlig-versjon-4-i-dag-0/
https://www.nffa.no/aktuelt/viktig-oppdatering-av-hva-gjoer-avfall-farlig-versjon-4-i-dag-0/

