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Forord
Velkommen til OpenOffice.org Calc.
Calc er regnearket i kontorpakken OpenOffice.org. I tillegg til regneark inneholder
OpenOffice.org tekstbehandling, tegneprogram, presentasjonprogram og
databaseprogram.

OpenOffice.org er en fri gratis kontorpakke som distribueres under GNU lisensen
som gir deg full frihet til å bruke programmene og eventuelt distribuere disse
videre.

Officepakken kan lastes ned gratis fra Internett her:
http://www.no.openoffice.org (Linux og Windows)
http://www.neooffice.org (Macintosh OS X)

Hva boken inneholder
Boken er logisk bygget opp. Vi begynner med en oversikt over skjermbildet med
forklaring av knapper og menyer. Deretter lærer du å opprette et nytt regneark,
lagre regnearket i ulike formater, og åpne et lagret regneark igjen.
Du lærer hvordan vi skriver i regnearket, merker celleområder, sletter , kopierer og
flytter celleinnhold.
Videre lærer du hvordan vi formaterer et regneark
Du lærer å bruke formler, lage diagrammer, lister og tabeller.
Til slutt er det et kapittel om hvordan vi skriver ut et regneark.

Høyreklikk
Mange av valgene som beskrives her kan også velges ved å klikke på objektet med
høyre museknapp, såkalt høyreklikk. Du vil da få opp et lite vindu med en liste
over de valgene som er tilgjengelig. Dette er snarveier til valg som også kan velges
i menyer og verktøylinjer. Disse høyreklikkene vil ikke alltid bli nevnt i teksten.

Macintosh
Brukere av NeoOffice, som er Mac.utgaven av OpenOffice.org, kan også bruke
denne boken da menyer og knapper er de samme.

Programmet kan også andre ting vi ikke har med her, for eksempel brevfletting og
automatisering ved hjelp av makroer.
Dette forklares i boken OpenOffice.org Avansert.

Lykke til
Bjarne Jullum
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Om Bjarne Jullum
Bjarne Jullum driver et konsulentfirma som tilbyr kurs i bla. OpenOffice.org og
NeoOffice.
Kurs tilbys både til grupper / firmaer, og som en til en undervisning med kun
lærer og en elev. Kurs tilbys også som selvstudium med hjelp og oppfølging over
Internett.
Se Internett: http://www.jullum.no
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Frie programmer / Åpne standarder
Begrepet «fri programvare» henviser til programvare som kan bli brukt, kopiert,
studert, endret/tilpasset og distribuert. Slik programvare blir ofte gjort tilgjengelig
på Internett uten noen kostnad. Det er derimot viktig å legge merke til at dette ikke
betyr at man ikke har lov til å ta seg betalt for programvaren – på samme måte som
at «freeware» – gratis programvare – ikke nødvendigvis gir deg rettighetene til å se
på kildekoden, endre den eller redistribuere den.

Det meste av frie programmer gies ut under GNU lisensen, GNU General Public
License, som gir deg full frihet til å bruke og distribuere programmet videre.
GNU lisensen kan sees her: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Fri programvare er i følge Free Software Foundation (FSF) program som gir
brukeren følgende friheter:
1. Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt
2. Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov
3. Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe andre
4. Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til
offentlig eie, slik at alle kan få utbytte av det.
For punkt 2 og 4 kreves det at kildekoden er tilgjengelig.
Et program er fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle disse frihetene.
Du skal kunne redistribuere kopier fritt, enten med eller uten modifikasjoner, enten
gratis eller ved å ta penger for distribusjonen, til hvem som helst og hvor som
helst. Å ha friheten til å gjøre dette betyr (bl.a) at du ikke må spørre om eller betale
for tillatelse.

Du bør også ha friheten til å lage modifikasjoner og bruke dem privat i ditt eget
arbeid eller hobby, uten å nevne at de eksisterer. Hvis du gir ut forandringene, skal
du ikke være nødt til å underrette noen som helst, på noen som helst måte.

Du kan ha betalt penger for kopier av GNU programvare, eller du kan ha fått tak i
kopier uten kostnad. Men uansett hvilken måte du fikk kopiene dine, har du alltid
friheten til å kopiere og modifisere programvaren.
Det er her snakk om frihet; frihet til å bruke programvare som en vil, og til å
modifisere den som man vil under visse forutsetninger slik at friheten blir bevart
også for andre.

Blant disse programmene er bla. de to kontorpakkene, OpenOffice.org og
NeoOffice

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
I Drammen ligger Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, som skal
arbeide for å få kommuner og arbeidsliv til å bruke fri programvare.
Disse har internettside: www.friprog.no
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Hva er et regneark?
Et regneark er et rutenett som består av celler.
Disse cellene kan vi fylle med ulike former for data, for eksempel tekst, datoer,
valuta, tall mm. I disse cellene kan vi også skrive formler som regner ut et svar. Da
vil regnearket regne ut formelen og kun vise svaret i cellen. Vi kan selv velge hvor
mange slike celler regnearket skal bestå av, og størrelsen på dem.
Eksempler på hva som kan lages i et regneark er adresselister, prislister, regnskap,
kalendere, ukeplaner, reiseregninger, vaktlister, tellelister som summerer seg mm.
I tillegg til dette kan regneark benyttes til en mengde matematiske beregninger,
analyser, kalkyler, statistikk, budsjett, beregning av lån osv. Regnearket kan også
lage rapporter og diagrammer.

Regnearket består av rader og kolonner. Celler som ligger vannrett ved siden av
hverandre kalles rader. Disse radene har hvert sitt nummer, 1.2.3 osv nedover på
venstre side av regnearket. Celler som står loddrett under hverandre kalles
kolonner. Disse kolonnene har hver sin bokstav, A.B.C osv bortover på toppen av
regnearket. Hver av cellene i regnearket har et eget navn, og det er bokstaven og
nummeret i den kolonnen og raden som krysser hverandre i denne cellen, for
eksempel B3. Dette viser også cellens plassering i regnearket. Den øverste cellen
oppe til venstre heter A1.
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Skjermbildet, en oversikt
Dette er skjermbildet i Calc. Øverst er menylinjen hvor det står Fil, Rediger osv.
Under denne menylinjen er det to verktøylinjer, Standardlinjen og
Formateringslinjen. Disse to linjene ligger fremme som standard dersom du ikke
har valgt noe annet.

Ordene i menylinjen øverst, er menyer. Hver av disse menyene inneholder
kommandoer som hører sammen.
«Fil» inne holder valg for å lagre, skrive ut mm.
«Rediger» inneholder bla. valg for å endre, klippe ut og lime inn.
«Vis» inneholder bla. valg for hva som skal vises på skjermen.
«Sett inn» inneholder bla. valg får å sette inn bilder, diagrammer, rader og
kolonner.
«Format» inneholder bla. valg for formatering, kolonnebredde og radhøyde.
«Verktøy» inneholder bla. stavekontroll, makroer mm.
«Data» inneholder bla. valg for sortering av lister.
«Vindu» Her kan du veksle mellom flere åpne dokumenter.
«Hjelp» Her åpner du det innebygde hjelpesenteret.

De små tegningene i verktøylinjene er knapper. Mange av knappene er snarveier til
de valgene som finnes i menylinjen, mens andre valg kun finnes her.
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Hjelpetekster
For å finne ut hva en knapp gjør, kan du plassere musepekeren oppå den uten å
trykke. Det vil da komme frem en liten gul lapp med et stikkord som forteller hva
denne knappen gjør.
Noen knapper har en liten svart trekant på høyre side. Det betyr at denne knappen
har flere valg som du kan se ved å trykke på denne svarte trekanten.
Helt til høyre i verktøylinjen er det en liten grå knapp med en svart trekant
nederst. Dersom du trykker på den, og velger «Synlige knapper» får du opp en
liste over alle verktøylinjens knapper. De knappene med svart hake ved siden av er
synlige i verktøylinjen, de knappene uten hake er skjult. Du har her mulighet til å
velge hvilke knapper du vil ha synlig i verktøylinjen.

Verktøylinjer
Standardlinjen inneholder bla. valg fra «Fil» og «Rediger», lagre, klipp ut , lim inn,
skriv ut og stavekontroll mm.
Formatlinjen inneholder valg av skrifttyper, skriftstørrelser, midtstilt tekst,
tabulatorinnrykk, farge på tekst og bakgrunn mm.
Disse to verktøylinjene kommer frem som standard, men det er ca. 20 verktøylinjer
i programmet. Flere av disse verktøylinjene kommer automatisk frem dersom du
gjør noe hvor disse verktøyene trengs. Dette gjelder for eksempel når du setter inn
bilder eller lager tabeller.
Du har også mulighet til
selv å velge hvilke
verktøylinjer du vil ha
fremme på skjermen.
For å velge hvilke
verktøylinjer du vil se,
gjør dette:
Velg «Vis >
Verktøylinjer», og du ser
en liste med
verktøylinjene. De
verktøylinjene med en
svart hake er synlige på
skjermen hele tiden. Sett
hake på de
verktøylinjene du vil se,
og fjern haken på de
verktøylinjene du ikke
vil se.
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Opprette et nytt dokument
Det er to måter å starte regnearket på, avhengig om du allerede har OpenOffice.org
åpent eller ikke.
Dersom OpenOffice.org ikke er startet, velger du den fra Startmenyen i Windows.
Velg «Start > Vis alle programmer > OpenOffice.org > Calc»
Når regnearket starter, vil den automatisk åpne et nytt tomt ark, dokument.
Dersom programmet er startet, velger du nytt dokument i menyen oppe til venstre
på skjermen. Her kan du også velge andre typer dokumenter, f.eks. Tegning.
Velg «Fil > Ny > Regneark», eller trykk på knappen helt til venstre i verktøylinjen.

Lagre dokumentet
Når du skal lagre et dokument har du to valg, «Lagre» eller «Lagre som». Velger
du «Lagre som» åpnes et dialogvindu hvor du kan gi dokumentet et navn, og
velge hvor det skal lagres. Velger du «Lagre» vil dokumentet lagre seg over den
gamle versjonen som blir overskrevet.
Grunnen til at det er to
valg, er at du skal ha
mulighet til å lagre flere
utgaver av dokumentet
dersom du ønsker det.
Velg «Fil > Lagre» eller
«Fil > Lagre som»
Første gang du lagrer et
nytt dokument vil du
alltid få opp
dialogvinduet «Lagre
som» uansett hva du
velger. Dette er fordi
dokumentet ikke er
lagret fra før.

I dette dialogvinduet må
du gjøre tre valg.
1. Det øverste feltet viser hvor dokumentet vil bli lagret. Her vil det som regel stå
«Skrivebordet» eller den mappen du brukte sist. Dersom du ønsker å lagre her, går
du videre til punkt 2, ellers må du navigere frem til den mappa du ønsker å lagre i.
Det gjør du ved å trykke med musen i dette feltet, og velge mappe fra listen som
kommer opp. Du kan også velge å opprette en ny mappe inne i den mappen du
har åpnet.
2. Det neste feltet er dokumentnavn. Her skriver du et navn på dokumentet.
3. Det siste feltet er filtype. Dersom dette er et nytt dokument, vil programmet
velge «Open Document Format. som er standardformatet dersom noe annet ikke er
valg i innstillingspanelet. Dersom du ønsker å lagre i et annet format f.eks. Excel,
velger du det her.
4. Når du har valgt dette trykker du «Lagre»
Neste gang du trykker «Lagre» blir dokumentet lagret på samme sted, og den
gamle utgaven av dokumentet blir overskrevet.
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Forskjellige dokumentformater
Du kan lagre dokumentet i forskjellige formater, her er en beskrivelse av de
viktigste.

Open Document Spreadsheet, ods. ISO godkjent åpen standard. Det er dette
formatet OpenOffice.org bruker som standard. Lagrer alle formler og
formateringer.

Comma separated values, csv. Tekstfil med innholdet fra cellene i regnearket. Kan
åpnes i stort sett alle programmer. Du kan velge om innholdet fra cellene skal
skilles med komma eller kolon. Lagrer kun innholdet i cellene, ikke formler og
formatering.

Symbolic Link (SYLK), slk. Format for utveksling av data mellom regneark. Kan
åpnes i de fleste regnearkprogram. Lagrer både formlene og svaret (utregningen).

Data Interchange Format, dif. Datautvekslingsformat for regneark og databaser.
Lagrer i ASCII text format, og er godt egnet for utveksling mellom ulike
operativsystemer. Kan åpnes i de fleste regneark og databaser. Lagrer ikke formler,
kun svaret.

dBase, dbf. Format som brukes av databaseprogram, bla. OpenOffice.org. Lagrer
innholdet i cellene. Lagrer ikke formler, kun svaret.

Portable Document Format, pdf. Åpnes i pdf-lesere, vises riktig på alle maskiner
selv om skrifttypene ikke er installert på maskinen. Kan stilles inn slik at
dokumentet kun er lesbart.

Hyper Text Markup Language, html. Tekstformat for internettsider. Inneholder
koder for visning i nettlesere. Regnearket lager her en html tabell.

I tillegg til disse kan du lagre i bla. Microsoft Excel- og Sun Calc format.
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Åpne et lagret dokument
Det er to måter å åpne et dokument på inne fra programmet. «Nylig brukte
dokumenter» eller dialogvinduet «Åpne»
Velg «Fil > Nylig brukte dokumenter» dersom dokumentet er brukt nylig.
(OpenOffice.org husker
navnet på de siste) I
listen som kommer opp
velger du dokumentet
du vil åpne ved å trykke
på det.

Velg «Fil > Åpne» eller
trykk på åpneknappen i
verktøylinjen dersom
dokumentet ikke er
brukt nylig.
Du får opp
dialogvinduet «Åpne»
hvor du navigerer deg
frem til mappen og
dokumentet.

I dette vinduet har du to
valg
1. Dette dialogvinduet
vil sannsynligvis vise
innholdet i den mappen
du sist brukte. Mappens
navn står i feltet øverst,
og innholdet vises i
hovedvinduet. Dersom
dokumentet ditt vises
her, går du videre til
punkt 2, ellers må du
navigere deg frem til
den mappen hvor
dokumentet er lagret.
Det gjør du ved å trykke
i dette feltet, og velge
mappe fra listen som
kommer opp.
2. Når du ser dokumentet, dobbeltklikker du på det med musen. Du kan også
trykke en gang på dokumentet og deretter trykke på knappen «Åpne».
Dokumenter kan også åpnes fra skrivebordet, skjermen, ved å dobbeltklikke på
dem. Dobbeltklikker du på et OpenOffice.org dokument, vil OpenOffice.org starte
og åpne dokumentet.
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Skrive i regnearket

På toppen av regnearket, rett under verktøylinjen, ligger det vi kaller formellinjen.
Det er i denne formellinjen vi skriver, eller endrer på noe vi allerede har skrevet.
Dersom formellinjen ikke er synlig, gjør dette:
Velg «Vis > Formellinje»
For å skrive i regnearket, plasserer du musepekeren inne i en av cellene og trykker
en gang. Cellen blir markert med en litt tykkere strek rundt. Dersom dette er et
nytt dokument, vil cellen oppe i det øvre venstre hjørnet være markert (A1).
Skriv et ord, for eksempel «Test». Legg merke til at ordet du skriver kommer til
syne både i cellen og i formellinjen på toppen av regnearket. Det er i formellinjen vi
skriver, og retter på det vi har skrevet. Når du skriver i formellinjen kan du bruke
rettetaster, klipp ut og lim inn osv. som i tekstbehandleren.

Fullføring av ord, som du har skrevet før.
Når du skriver et ord eller uttrykk, vil du oppleve at programmet automatisk
skriver resten av ordet for deg. Dette er en funksjon hvor programmet husker ord
som du har skrevet før. Hvis programmet kjenner igjen de tre første bokstavene i
ordet, fyller den ut resten selv med markert tekst. Hvis du vil  bruke den
automatiske teksten, trykker du «Enter». Hvis du ikke vil bruke den, fortsetter du
bare og skrive på vanlig måte. Den automatiske teksten forsvinner også dersom du
trykker på mellomromstasten.

Bekrefte det du har skrevet inn.
Til venstre for formellinjen er det en grønn og en rød knapp. For å bekrefte det du
har skrevet, trykker du på den grønne knappen eller «Enter» på tastaturet. For å
avbryte, trykker du på den røde knappen. Du kan nå trykke i en annen celle og
skrive noe annet. Legg merke til at navnet på den cellen du har markert står i ruten
helt ute til venstre for formellinjen.
1. Innskriving av data (Formellinjen)
2. Endring av data i en celle (endre innholdet i en celle) piltaster, rettetaster, kopier
og lim inn.
3. Flytte til annen rute med piltastene. Dersom du ønsker å flytte markøren til en
annen rute, kan du også gjøre det med piltastene på tastaturet. Et trykk flytter
markøren til ruten ved siden av. Holder du piltasten nede flyr markøren bortover
til du slipper.
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Merke celleområder
Dersom du skal gjøre den
samme endringen eller
operasjonen i flere celler, kan
dette gjøres i alle cellene
samlet. Du må først markere
den eller de cellene som du
ønsker å endre i. Deretter
velger du den operasjonen du
vil utføre, og endringen skjer i
alle de markerte cellene.

Markere en celle.
For å markere en celle, gjør
dette:
1. Plasser musepekeren inne i
cellen og trykk ned venstre
museknapp
2. Dra musepekeren over i en
av cellene ved siden av og
tilbake til den første ruten
3. Slipp opp museknappen
(cellen skal nå være markert,
svart)

Markere flere enkle celler.
For å markere adskilte celler
som ikke ligger inntil
hverandre, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i den
første cellen og trykk en gang
med venstre museknapp.
2. Trykk deretter Ctrl-tasten
(Windows) eller Eple-tasten
(Macintosh)
3. Mens du holder Ctrl- eller
eple-tasten nede trykker du
med musepekeren inne i de
andre cellene du vil markere.
(de cellene du trykker på blir
markerte, svarte)
Markere et område.

For å markere flere celler som
ligger inntil hverandre, gjør
dette:
1. Plasser musepekeren inne i
en av cellene som ligger ytterst
i området, evnt. i et hjørne
2. Trykk ned venstre
museknapp, og dra
musepekeren over de cellene
som skal markeres
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Markere adskilte
områder. For å markere
flere adskilte områder,
gjør dette:
1. Marker et område
som forklart ovenfor
2. Trykk ned Ctrl-tasten
(Windows) eller
epletasten (Macintosh)
3. Mens du holder Ctrl
eller epletasten nede
drar du musen over de
andre områdene.
Markere en eller flere
kolonner.

For å markere en
kolonne, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i
ruten med bokstav på
toppen av kolonnen
2. Trykk ned venstre
museknapp (Hele
kolonnen blir markert)

For å markere flere
kolonner som ligger
inntil hverandre, gjør
dette:
1. Marker en kolonne
som beskrevet over
2. Hold museknappen
nede og dra
musepekeren bortover
raden med bokstaver
(Alle kolonnene blir
markert)
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For å markere flere
kolonner som ikke ligger
inntil hverandre, gjør
dette:
1. Marker en kolonne
som beskrevet tidligere
2. Trykk ned Ctrl-tasten
(Windows) eller
epletasten (Macintosh)
3. Mens du holder Ctrl
eller epletasten nede,
trykker du på de andre
kolonnene du vil
markere

Markere en eller flere
rader

For å markere en rad,
gjør dette:
1. Plasser musepekeren i
ruten med tall til venstre
for raden
2. Trykk ned venstre
museknapp (Hele raden
blir markert)

For å markere flere rader
som ligger inntil
hverandre, gjør dette:

1. Marker en rad som
beskrevet tidligere
2. Hold museknappen
nede og dra
musepekeren oppover
eller nedover til du har
markert de radene du
ønsker (Alle radene blir
markert)
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For å markere flere rader som ikke ligger inntil hverandre, gjør dette:

1. Marker en rad som beskrevet over
2. Trykk ned Ctrl-tasten (Windows) eller epletasten (Macintosh)
3. Mens du holder Ctrl eller epletasten nede, trykker du på de andre radene du vil
markere

For å markere hele regnearket, gjør dette:
Plasser musepekeren i ruten over 1 tallet og til venstre for bokstaven A, og trykk
ned museknappen.
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Slette , kopiere og flytte celleinnhold

Slette celleinnhold
For å slette innhold i en celle, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen og trykk venstre museknapp
2. Trykk rettetasten (backspace)

For å slette innholdet i flere celler, gjør dette:
1. Marker de cellene du vil slette innhold fra
2. Trykk rettetasten (backspace)

Slette et utvalg av de markerte cellene. Dersom du markerer et område hvor
cellene har ulikt innhold, kan du velge å kun slette et utvalg av disse dataene.
For å slette et utvalg, gjør dette:
1. Marker et område hvor cellene har forskjellig innhold, for eksempel tekst, dato,
tall og formler.
2. Trykk på Delete. Du får opp et panel som heter «Slett innhold»
3. Kryss av for den eller de datatypene du ønsker å slette
4. Trykk OK. De datatypene du har krysset av for blir slettet, mens de andre cellene
i området forblir urørt.

Kopiere celleinnhold
For å kopiere innhold fra celler, gjør dette:
1. Marker cellen eller cellene du vil kopiere fra
2. Velg «Rediger > Kopier» eller trykk kopier tasten i verktøylinjen.
3. Plasser musepekeren i cellen der du vil lime inn innholdet
4. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk lim inn tasten i verktøylinjen.

Klippe ut og lime inn celleinnhold
Dersom du ønsker å klippe ut innholdet i celler og deretter lime det inn et annet
sted, gjør dette:
1. Marker den eller de cellene du ønsker å klippe ut innholdet fra
2. Velg «Rediger > Klipp ut» eller trykk klipp ut tasten i verktøylinjen.

3. Plasser musepekeren i den cellen du vil lime inn innholdet
4. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk lim inn tasten i verktøylinjen.

Flytte celleinnhold
Dersom du skal flytte innholdet til en annen celle som du ser på skjermen, kan du
dra innholdet fra celle til celle. For å flytte innholdet fra en celle til en annen, gjør
dette:
1. Marker den eller de cellene du vil flytte
2. Plasser musepekeren i en av de markerte cellene, trykk ned museknappen og dra
musepekeren inn i den cellen hvor du vil flytte innholdet til. Slipp museknappen.
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Autofyll
Autofyll er en innebygget funksjon i programmet som gjør at regnearket
automatisk kan fylle inn innhold i en sammenhengende rekke av celler. Det er tre
ulike metoder som brukes avhengig av hva som står i den første cellen i rekken.
Stigende eller synkende nummerering, kopiering av innholdet, eller bruk av
sorteringslister som er ferdige lister med ord / navn. Regnearket inneholder
ferdige sorteringslister med navnet på månedene, navn på dagene osv. Det er også
mulig å lage egne sorteringslister.

Bruke autofyll med tall eller datoer
For å bruke autofyll med tall eller datoer, gjør dette:
1. Marker en celle som inneholder et tall eller en dato
2. Plasser musepekeren på den lille firkanten nede i det høyre hjørnet av cellen
3. Trykk ned museknappen og dra musepekeren i den retningen du ønsker, og
slipp museknappen. Dersom du drar nedover eller mot høyre, lager regnearket en
tallrekke med stigende verdi. Dersom du drar musepekeren oppover eller mot
venstre, lager regnearket en tallrekke med synkende verdi.

Bruke autofyll med ord eller formler
1. Marker en celle som inneholder et ord eller en formel
2. Plasser musepekeren på den lille firkanten nede i det høyre hjørnet av cellen
3. Trykk ned museknappen og dra musepekeren i den retningen du ønsker, og
slipp museknappen. Innholdet i cellen blir kopiert til de andre cellene.

Bruke autofyll med sorteringslister
1. Plasser musepekeren i en celle som inneholder et ord fra en sorteringsliste
2. Plasser musepekeren på den lille firkanten nede i det høyre hjørnet av cellen
3. Trykk ned museknappen og dra musepekeren i den retningen du ønsker. De
markerte cellene blir fylt ut med de andre ordene fra sorteringslisten.

Intervallserier via autofyll (logisk rekke av tall eller datoer)
Intervallserier er en funksjon hvor regnearket kan fylle ut en liste med tall eller
datoer med et gitt intervall mellom hvert tall / dato. For å lage en intervallserie,
gjør dette:
1. Skriv de to første verdiene i to tilstøtende celler. (for eksempel 1 og 3)
2. Maker de to cellene
3. Plasser musepekeren på den lille firkanten nede i det høyre hjørnet av cellen
4. Trykk ned museknappen og dra musepekeren så langt du vil ha listen
5. Slipp museknappen, og programmet fortsetter tallrekken med de samme
intervallene (5-7-9 osv.)
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Serier via Rediger-menyen
Det er også mulig å
bruke sorteringslister og
intervallserier via
Rediger-menyen. For å
bruke Rediger-menyen,
gjør dette:
1. Marker området som
skal fylles
2. Velg «Rediger > Fyll >
Serier» Du får opp et
panel som heter «Fyll
serier»
3. Sjekk i panelet om det
som skal fylles inn i
listen er riktig, og trykk
OK.

Sorteringslister
Sorteringslister er ferdige lister med ukedager, måneder osv. Disse listene er veldig
nyttige dersom du skal lage kalendere, da ukedager og måneder fyller seg ut selv.
Slike sorteringslister kan du også lage selv, og legge inn i programmet.

Legge til sorteringsliste
For å lage en ny
sorteringsliste, gjør
dette:
1. Skriv inn alle ordene
som skal være med, i et
regneark. Et ord i hver
celle.
2. Påse at ordene
kommer i riktig
rekkefølge, eventuelt
sorter listen.
3. Marker de cellene som
skal være med i
sorteringslisten
4. Velg «Verktøy >
Innstillinger >
OpenOffice.org Calc  > Sorteringslister» Du får opp et panel med samme navn.
Dette panelet har to felt, «Lister» og «Oppføringer». I «Lister» ser du en liste over
de sorteringslistene som er lagret i programmet. I «Oppføringer» ser du innholdet i
den sorteringslisten som er markert. Under disse er det et felt som heter «Kopier
liste fra». (Her står navnet på de cellene du markerte)
5. Trykk på «Kopier» Listen fra de markerte cellene legger seg inn.
6. Trykk «OK»
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Du kan også skrive nye sorteringslister rett inn i panelet

Lage sorteringslister manuelt
For å skrive en sorteringsliste manuelt, gjør dette:
1. Velg «Verktøy > Innstillinger > OpenOffice.org Calc  > Sorteringslister» Du får
opp panelet med samme navn.
2. Trykk «Ny» i panelet. Feltet «Oppføringer» blir tomt.
3. Skriv inn ordene som skal være med i den nye sorteringslisten under hverandre i
«Oppføringer»
4. Trykk «Legg til» og deretter «OK»

Endre sorteringsliste
For å endre på en sorteringsliste, gjør dette:
1. Velg «Verktøy > Innstillinger > OpenOffice.org Calc  > Sorteringslister» Du får
opp panelet med samme navn.
2. Trykk på den sorteringslisten du vil redigere i «Lister» slik at den blir markert.
Innholdet i denne sorteringslisten synes nå i «Oppføringer»
3. Rediger sorteringslisten i «Oppføringer»
4. Trykk «OK»

Slette en sorteringsliste
For å slette en sorteringsliste, gjør dette:
1. Velg «Verktøy > Innstillinger > OpenOffice.org Calc  > Sorteringslister» Du får
opp panelet med samme navn.
2. Trykk på den sorteringslisten du vil slette i «Lister» slik at den blir markert.
3. Trykk «Slett» og deretter «OK»
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Kontroll på inndataene
Siden vi kan legge inn forskjellige typer data i cellene, er det viktig med en viss
kontroll på det vi taster inn. Dette for å unngå at vi for eksempel legger sammen
valuta og datoer.

Enkel styring
Når du skriver inn data i cellene vil du oppleve at regnearket prøver å hjelpe deg
ved å rette på det du skriver, slik at det blir slik regnearket må ha det. Her er noen
eksempler: Hvis du skriver 100 kr, vil regnearket rette det til kr 100,00. Hvis du
skriver 50 % vil regnearket rette det til 50,00%. Hvis du skriver 31.12, vil regnearket
sette på årstallet (dette året). For eksempel 31.12.2008. Dersom du skriver 31.12.09,
vil regnearket rette det til 31.12.2009. Klokkeslett skrives med : imellom. Skriver du
12:45, vil regnearket rette det til 12:45:00. Denne rettingen gjør regnearket for at det
skal kunne bruke tallene i utregninger ol. Det er fullt mulig å skru av denne
automatiske rettingen, dersom du ønsker at det du skriver inn skal stå slik du
skriver. For å gjøre det, skriver du en apostrof rett foran det du skriver inn. Vær
imidlertid oppmerksom på at regnearket da vil oppfatte tallene du skriver som ren
tekst, og dermed ikke kunne bruke dem i utregninger ol.

Utvidet kontroll
Dersom flere skal bruke regnearket, eller det er sjelden at du selv bruker det, vil
det være en fordel å lage noen føringer for hva som kan gjøres. Dette kan være å
skrive noen hjelpetekster som forteller hva som skal skrives hvor. Det kan også
være å beskytte celler mot endringer, eller låse dem som det kalles. En annen
mulighet er å kun tillate inntasting av en bestemt datatype. Celler som inneholder
formler, summering og liknende bør alltid være låst, slik at disse ikke blir slettet
ved en feiltagelse. Celler som inneholder tekst, for eksempel hjelpetekster og
forklaringer, bør også være låst.

Beskytte celler mot endringer
Denne beskyttelsen er todelt, og består av cellebeskyttelse og arkbeskyttelse. I
cellebeskyttelsen velger du hvilke celler som skal være beskyttet eller ikke
beskyttet (i utgangspunktet er alle cellene beskyttet). I arkbeskyttelsen slår du
beskyttelsen av og på. Vi låser med andre ord hele regnearket, med unntak av de
cellene som brukeren skal skrive i.

For å låse alle ruter med
unntak av noen utvalgte,
gjør dette:
1. Marker de cellene som
ikke skal beskyttes.
2. Velg «Format >
Celler». I panelet som
kommer opp velger du
«Cellebeskyttelse». Fjern
haken i ruten foran
«Beskyttet», og trykk
OK.
3. Velg «Verktøy >
Beskytt dokument >
Ark» I vinduet som
kommer opp velger du
eventuelt et passord og
trykker deretter OK.
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Tillate kun en bestemt datatype
Det er også mulig å legge begrensinger på hva du kan skrive inn i en celle, for
eksempel kun datoer eller kun heltall innenfor en viss størrelse osv.

For å tillate kun en datatype, gjør dette:
1. Marker den eller de
cellene du vil legge
begrensninger på
2. Velg «Data >
Gyldighet» og du får
opp et panel med
samme navn.
3. I panelet trykker du
på «Kriterier», og velger
hva slags data du vil
tillate.
4. Deretter trykker du på
«Feilmelding». Påse at
det er krysset av i «Vis
en feilmelding når det
blir brukt ugyldige
verdier»
5. I listen «Handling»
velger du «Stopp»
6. I «Tittel» skriver du for eksempel «Obs!»
7. I «Feilmelding» skriver du en fritekst, for eksempel ugyldig verdi etterfulgt av
en forklaring av hva det skal være. Trykk OK. (Brukeren vil få denne feilmeldingen
opp dersom det legges inn feil verdi)

Fargekoder
Det er mulig å få regnearket til å skrive i forskjellige farger avhengig om det er
tekst, tall eller en utregning (formel). Dette kalles verdimerking, og er nyttig
dersom du vil kunne se hvilke tall som er skrevet inn og hvilke som er svar fra en
formel.
For å slå på verdimerking, velg «Vis > Verdimerking». All tekst vil nå være svart,
alle tall vil være blå, og alle resultater / svar fra formler vil være grønne.
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Merknader
Merknader er små gule lapper som kan komme til syne når du plasserer
musepekeren i en celle. Dette kan gi nyttige opplysninger om hva denne cellen
inneholder, eller skal inneholde.

Legge til merknader
For å lage en merknad,
gjør dette:
1. Marker den cellen
som skal få en merknad
2. Velg «Sett inn >
Merknad» Det kommer
til syne et gult felt
3. Skriv teksten i det
gule feltet
4. Plasser musepekeren i
en annen celle og trykk
museknappen

Se merknaden
En liten rød prikk i det
øvre høyre hjørnet av
cellen viser at denne cellen inneholder en merknad.
For å se merknaden, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen. Den gule lappen kommer til syne. Når du flytter
musepekeren ut av cellen vil den gule lappen ikke synes.
2. Dersom du vil at den gule lappen skal bli værende fremme, trykker du med
høyre museknapp i cellen og velger «Vis merknad» PS! Når den gule lappen er fast
fremme, vil den også skrives ut.
3. Når du ikke vil at den gule lappen står fremme, trykker du igjen på høyre
museknapp og velger «Vis merknad»

Endre merknaden
Innholdet i den gule lappen kan redigeres, endre skrifttype, størrelse osv.
For å redigere i en merknad, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen, og trykk ned høyre museknapp.
2. Trykk deretter på «Vis merknad» Den gule lappen blir stående selv om du flytter
musen.
3. Plasser musepekeren i det gule feltet og trykk to ganger med museknappen
(dobbeltklikk). Du kan nå redigere på teksten.
4. Dersom du vil flytte på den gule lappen, trykker du ned museknappen og drar
lappen dit du vil ha den.
5. Plasser musepekeren i en annen celle og trykk når du er ferdig

4.Slette merknaden
For å slette en merknad, gjør dette:
1.Plasser musepekeren i cellen, og trykk høyre museknapp.
2.I listen som kommer opp velger du «Slett merknad»
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Formateringer
Formatering vil si å bestemme hvordan regnearket skal se ut, og hvordan dataene
skal vises i cellene.
Det er to formateringer, celleformatering og sideformatering. Vi bruker
celleformatering for å stille inn hvordan innholdet i de enkelte cellene skal vises. Vi
bruker sideformatering for å stille inn hvordan sidene skal se ut med topp- og
bunntekst, marger, kantlinjer, farger osv. Det er også mulig å bruke automatisert
formatering ved bruk av stilbehandler på samme måte som i tekstbehandleren. For
bruk av stilbehandler henvises det til boken om OpenOffice.org Writer.

Celleformatering
Formatering av innholdet i cellene gjøres i panelet «Celleegenskaper». Regnearket
har i utgangspunktet en standard innstilling av hvordan de ulike data skal vises,
men i dette panelet kan du endre på dette dersom du vil vise dataene på en annen
måte.
PS! For å returnere til standard innstillinger, velg «Format > Standardformatering».

For å endre hvordan tall vises, gjør dette:
1. Marker den eller de cellene du vil endre
2. Velg «Format > Celler» Du får opp panelet «Celleegenskaper»
3. Velg «Tall» oppe i
panelet. Panelet endres
til et vindu med to felt.
4. I feltet «Kategori»
velger du den typen tall
du vil endre, tall, valuta,
prosent, dato osv.
5. I feltet «Format»
velger du den endringen
du vil gjøre.
6. Dersom du har valgt
tall, kan du i feltet
«Innstillinger» nedenfor
velge antall desimaler og
innledende nuller.
(dersom du velger en
innledende null, vil
postnummer i Oslo vises
riktig, 0760). Du kan her også velge å få negative tall i rødt, og punktum i
tusenskifte.
7. Trykk OK
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For å endre hvordan skrift vises, gjør dette:
1. Marker den eller de
cellene som skal endres
2. Velg «Format >
Celler» Du får opp
panelet
«Celleegenskaper»
3. Velg «Skrift» oppe i
panelet. Panelet endres
til et vindu med tre felt.
4. Velg skrifttype,
størrelse osv.
5. Trykk OK
6. Velg eventuelt
«Skriftegenskaper» oppe
i panelet

PS! Disse endringene
kan også gjøres ved å
trykke på knappene i verktøylinjen i stedet for å åpne «Celleegenskaper»

I noen tilfeller kan det være nyttig å endre retningen på tekst for å hindre at
regnearket tar for stor plass, kolonnene blir for brede. Hvis hver kolonne har en
overskrift (et langt ord),
og cellene under kun
inneholder små tall, kan
det være lurt å snu
overskriftene på
høykant eller på skrå.

For å justere retning på
teksten, gjør dette:
1. Marker den eller de
cellene som skal endres
2. Velg «Format >
Celler» Du får opp
panelet
«Celleegenskaper»
3. Velg «Justering» oppe
i panelet. Panelet endrer
seg, og får blant annet et
hjul for å justere retning på teksten.
4. Plasser musepekeren på det lille blå punktet, trykk ned muesknappen og dra
punktet rundt. Du kan også skrive inn en verdi, grader. De markerte cellene snur
seg.
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En annen metode som kan benyttes for å unngå at kolonnene blir for brede, er å
velge tekstbryting.

For å velge tekstbryting, gjør dette:
1. Marker den eller de
cellene som skal endres.
2. Velg «Format >
Celler» Du får opp
panelet
«Celleegenskaper»
3. Velg «Justering» oppe
i panelet
4. Under Egenskaper,
kryss av i boksen «Bryt
tekst automatisk»
Teksten vil nå brytes, og
raden blir tilsvarende
høyere.

Plassering i cellen
Når vi bruker
tekstbryting, eller på
andre måter øker cellenes størrelse, vil det være behov for å velge hvor i cellen
innhold skal plasseres. I utgangspunktet plasseres innholdet nederst i cellen, tekst
til venstre og tall til høyre.
For å endre på denne plasseringen, gjør dette:
1. Marker den eller de
cellene som skal endres.
2. Velg «Format >
Celler» Du får opp
panelet
«Celleegenskaper»
3. Velg «Justering» oppe
i panelet
4. Under Tekstjustering,
velg vannrett plassering
og loddrett plassering.
Disse to gir tilsammen ni
posisjoner / plasseringer
inne i cellen.
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Sideformatering
For at regnearket skal være oversiktlig å lett å bruke, er det fornuftig å bruke litt tid
på å redigere arkets utseende. Dette kan være å sette inn nye rader eller kolonner,
fjerne rader eller kolonner, slå sammen flere celler til en stor celle, eller dele opp en
celle til flere små. Det kan også være en fordel å sette på kantlinjer, eller legge
bakgrunnsfarge i celler. Vi skal også se på bruk av topptekst og bunntekst.

Sett inn en kolonne
For å sette inn en tom kolonne imellom andre, gjør dette:
1. Marker en kolonne ved å trykke på bokstaven. (Denne får den nye kolonnen på
sin venstre side.)
2. Velg «Sett inn > Kolonner» Innholdet i den markerte kolonnen flyttes en kolonne
til høyre, og den nye kolonnen settes inn der du har markert.

Sette inn flere kolonner
For å sette inn flere kolonner ved siden av hverandre, gjør dette:
1. Marker flere kolonner ved siden av hverandre (det samme antall som du skal
sette inn nye)
2. Velg «Sett inn > Kolonner» Innholdet i de markerte kolonnene flyttes tilsvarende
antall rader til høyre, og de nye kolonnene settes inn der du har markert.

Sett inn en rad
For å sette inn en tom rad imellom andre, gjør dette:
1. Marker en rad ved å trykke på nummeret. (Denne får den nye raden over seg)
2. Velg «Sett inn > Rader» Innholdet i den markerte raden flyttes en rad nedover,
og den nye raden settes inn der du har markert.

Sette inn flere rader
For å sette inn flere rader under hverandre, gjør dette:
1. Marker flere rader under hverandre (det samme antall som du skal sette inn nye)
2. Velg «Sett inn > Rader» Innholdet i de markerte radene flyttes tilsvarende antall
rader nedover, og de nye radene settes inn der du har markert.

PS! Dette kan også gjøres ved å høyreklikke på kolonnebokstaven eller
radnummeret

Slett kolonne
For å slette en kolonne, gjør dette:
1. Høreklikk på kolonnebokstaven
2. Velg «Slett kolonner» i tekstlisten som kommer opp.

Slett rad
For å slette en rad, gjør dette:
1. Høyreklikk på radnummeret
2. Velg «Slett rader» i tekstlisten som kommer opp.
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Slå sammen celler
Det å slå sammen to eller flere celler til en stor, kan være nyttig dersom du ønsker
at en celle skal være overskrift over flere kolonner. Innholdet i den store cellen kan
deretter midtstilles. En slik sammenslått celle kan senere deles opp igjen. Det er
imidlertid en ting du må være oppmerksom på. Cellene blir egentlig ikke slått
sammen, men alle unntatt en blir skjult. (Derfor er det også mulig å dele dem opp
igjen)

For å slå sammen celler, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i
en celle, trykk ned
museknappen og dra
musepekeren inn i de
nabocellene du vil slå
den sammen med.
2. Velg «Format > Slå
sammen celler > Slå
sammen celler» Den
første cellen du markerte
blir utvidet, mens de
andre cellene blir skjult.
3. Dersom det er innhold
i flere celler enn den
første, får du opp en
valgboks som spør om
innholdet i cellene som
skjules skal flyttes inn i
den første cellen. Trykk «Ja» eller «Nei».
4. Viktig! Dersom du trykker «Ja», vil innholdet i alle de markerte cellene flyttes
inn i den store sammenslåtte cellen og vises der. Dersom du trykker «Nei», vil kun
innholdet i den første cellen du markerte vises i den sammenslåtte cellen.

Dele opp celle
For å dele opp igjen en sammenslått celle, gjør dette:
1. Marker den sammenslåtte cellen
2. Velg «Format > Slå sammen celler > Del celler» De skjulte cellene kommer igjen
til syne. Dersom du trykket «Ja» i valgboksen da du slo sammen cellene, vil alt
innholdet fortsatt stå i den første cellen. De skjulte cellene vil være tomme. Dersom
du trykket «Nei» i valgboksen da du slo sammen cellene, vil du nå igjen se
innholdet som er i de skjulte cellene.
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Kolonnebredde
Bredden på kolonnene kan endres slik at du får plass til, for eksempel, lang tekst.
Dette kan gjøres manuelt eller automatisk slik at bredden tilpasses innholdet i
cellen.

Automatisk kolonnebredde
Automatisk tilpassing av kolonnebredden kan enten gjøres for en kolonne, et
utvalg kolonner, eller hele regnearket. For å tilpasse kolonnebredden automatisk,
gjør dette:
1. Marker den eller de kolonnene som skal endres
2. Velg «Format > Kolonne > Beste bredde»
3. Trykk «OK» i boksen som kommer opp. Bredden på kolonnene vil tilpasses
innholdet. Inneholder kolonnen lang tekst i et eller flere celler vil bredden øke slik
at den lengste teksten får plass. Inneholder kolonnen kun tall eller postnummer vil
kolonnen bli smalere da disse tallene ikke tar så stor plass.

Manuell kolonnebredde
Det er også mulig å justere bredden på en kolonne manuelt. Dette kan gjøres enten
ved å dra bredden ut med musen, eller ved å skrive inn ny bredde i en valgboks.
For å endre kolonnebredde manuelt, gjør dette
1. Plasser musepekeren på streken i mellom to kolonnebokstaver. Musepekeren blir
til et kryss.
2. Trykk ned museknappen og dra skille mellom kolonnene bortover.
For å skrive inn ny verdi, gjør dette:
1. Marker den eller de kolonnene som skal få ny bredde
2. Velg «Format > Kolonne  > Bredde» Du får opp en valgboks.
3. Skriv inn ny bredde, og trykk «OK»

Radhøyde
Tilpassing av radhøyden kan enten gjøres automatisk eller manuelt.

Automatisk radhøyde
Automatisk tilpassing av radhøyden kan enten gjøres for en rad, et utvalg rader,
eller hele regnearket. For å tilpasse radhøyden automatisk, gjør dette:
1. Marker den eller de radene som skal endres
2. Velg «Format > Rad > Beste høyde»
3. Trykk «OK» i boksen som kommer opp.

Manuell radhøyde
Det er også mulig å justere høyden på en rad manuelt. Dette kan gjøres enten ved å
dra høyden ut med musen, eller ved å skrive inn ny høyde i en valgboks.
1. For å endre radhøyde manuelt, gjør dette
1. Plasser musepekeren på streken i mellom to radnummer. Musepekeren blir til et
kryss.
2. Trykk ned museknappen og dra skille mellom radene oppover eller nedover.
For å skrive inn ny verdi, gjør dette:
1. Marker den eller de radene som skal få ny høyde
2. Velg «Format > Rad  > Høyde» Du får opp en valgboks.
3. Skriv inn ny høyde, og trykk «OK»
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Bakgrunnsfarge
Det å ha forskjellig bakgrunnsfarge i ulike celler kan gjøre regnearket mer
oversiktlig og lettere å forstå. For eksempel kan låste celler få en annen
bakgrunnsfarge enn åpne celler som du kan skrive i.

For å legge en bakgrunnsfarge i celler, gjør dette:

Enten:
1. Marker den eller de cellene som skal ha bakgrunnsfarge
2. Velg «Format > Celler» Du får opp panelet Celleegenskaper.
3. Velg «Bakgrunn» oppe i panelet. Panelet viser en fargepalett.
4. Velg farge, og trykk «OK»

Eller:
1. Marker den eller de cellene som skal ha bakgrunnsfarge

2. Trykk knappen for bakgrunnsfarge i verktøylinjen. En fargepalett kommer frem.
3. Trykk på ønsket farge.
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Kantlinjer
Kantlinjer vil si å lage en litt tykkere strek på en eller flere sider av enkelte celler.
Dette kan for eksempel være de cellene hvor du skal skrive inn data, eller cellene
hvor resultatet av utregninger vises. Programmet har både enkle og mer detaljerte
kantlinjer.

Enkle kantlinjer
For å velge enkle kantlinjer, gjør dette:
1. Marker den eller de cellene som skal ha kanter
2. Trykk på knappen for kantlinjer i verktøylinjen. Du får frem en valgboks med
eksempler på en eller flere kanter.
3. Trykk på det eksemplet du ønsker.

Detaljerte kantlinjer
For å bruke detaljerte kantlinjer, gjør dette:
1. Marker den eller de cellene som skal ha kanter
2. Velg «Format > Celler» Du får opp panelet Celleegenskaper.
3. Velg «Kantlinjer» oppe i panelet. Panelet viser nå et vindu med en rekke valg for
hvordan kantene kan se ut.

1. Linjeoppsett. Her velger du hvilke linjer du vil endre
2. Linje. Her velger du tykkelse og stil på kanten
3. Farge. Her velger du farge på kanten
4. Avstand til innholdet. Her velger du avstand mellom kantlinjen og innholdet i
cellen.
5. Skyggestil. Her kan du velge å legge på en skygge under cellen.
Trykk «OK» når du er ferdig
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Skjule kolonner og rader
For å gjøre regnearket enklere å lese for andre, kan det være lurt å skjule kolonner
eller rader som ikke behøver å vises. Dette kan være celler med verdier som
regnearket bruker i sine utregninger, men som ikke behøver å vises sammen med
resultatet. De skjulte kolonnene er fortsatt i regnearket, og kan hentes frem igjen.

Skjule kolonner
For å skjule kolonner, gjør dette
1. Marker den eller de kolonnene du ønsker å skjule
2. Velg «Format > Kolonne > Skjul» De markerte kolonnene blir skjult,
kolonnebokstavene vises ikke, og det blir en litt tykkere strek der de skjulte
kolonnene var.

Vise skjult kolonne
For å hente frem igjen en skjult kolonne, gjør dette:
1. Marker de to kolonnene på hver side av den skjulte kolonnen
2. Velg «Format > Kolonne > Vis»

Vise alle skjulte kolonner
For å vise alle skjulte kolonner, gjør dette:
1. Marker hele regnearket
2. Velg «Format > Kolonne > Vis»

Skjule rader
For å skjule rader, gjør dette
1. Marker den eller de radene du ønsker å skjule
2. Velg «Format > Rad > Skjul» De markerte radene blir skjult, radnummerene
vises ikke, og det blir en litt tykkere strek der de skjulte radene var.

Vise skjult rad. For å hente frem igjen en skjult rad, gjør dette:
1. Marker de to radene på hver side av den skjulte raden (over og under)
2. Velg «Format > Rad > Vis»

Vise alle skjulte rader
For å vise alle skjulte rader, gjør dette:
1. Marker hele regnearket
2. Velg «Format > Rad > Vis»
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Låse titler for rader og kolonner
Når regnearket blir lengre en skjermen, vil du oppleve at den første raden med
overskriftene forsvinner opp i toppen av skjermen slik at du ikke ser den.
Dette kan unngåes ved å låse den øverste raden, den med overskriftene.

For å låse den øverste raden, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i den første cellen i raden under den du vil låse
(overskriftene)
2. Velg «Vindu > Frys» Raden overfor den markerte cellen vil nå vises uansett.

Du kan også låse den første kolonnen.
For å låse den første kolonnen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i den øverste cellen i kolonnen til høyre for den kolonnen
du vil fryse.
2. Velg «Vindu > Frys» Kolonnen til venstre for den markerte cellen vil nå vises
uansett.

I tillegg til dette kan du også fryse både rader oppe og kolonner til venstre
samtidig. Det behøver heller ikke bare være en rad eller kolonne, du kan låse så
mange du vil.
For å låse både rader og kolonner, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen som er til høyre for kolonnene du vil låse, og under
radene du vil låse.
2. Velg «Vindu > Frys» Både radene og kolonnene over og til venstre for den
markerte cellen vil nå vises uansett.

For å låse opp igjen, velg «Vindu > Frys» slik at haken ved frys forsvinner.
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Sideformat
Med sideformat mener vi valg som gjelder hele siden, og ikke bare markerte celler.
Dette er blant annet marger, høyde- / breddeformat, topp- / bunntekst og valg av
bakgrunnsfarge på hele arket.

Disse valgene er samlet i et eget panel, Sidestil.
For å bruke dette panelet, gjør dette:
1. Velg «Format > Side»
Du får opp panelet
Sidestil. Noen av de
valgene du ser her,
likner på de som er i
panelet Celleegenskaper.
Men de valgene du gjør
her i Sidestil virker på
hele arket, og ikke bare i
markerte celler.
2. Velg «Side» for å
endre retning på papiret,
og endre marger.
3. Velg «Kantlinjer» for å
lage kanter rundt
regnearket.
4. Velg «Bakgrunn» for å
velge en bakgrunnsfarge
på hele regnearket. Denne fargen vil kun legge seg i celler som ikke allerede er
farget i panelet Celleegenskaper. (Disse beholder sine farger)
5. Velg «Topptekst» for å lage en overskrift som skal stå øverst på hver side i
regnearket. Du får opp panelet for topptekst.
Påse at «Vis topptekst» er krysset av i panelet.
Trykk på «Rediger» for å skrive og redigere teksten. Du får opp et nytt vindu med
tre felt.
Skriv inn den teksten du vil ha i en eller flere av de tre feltene, eller velg en ferdig
tekst fra menyen Topptekst under disse feltene. PS! Noen deler av disse ferdige
tekstene er grå. Den grå teksten er variabler som vil oppdatere seg automatisk etter
hvert som regnearket blir bygget ut, for eksempel filnavn og dato.
Trykk «OK»
6. Velg «Bunntekst for å lage en bunntekst som skal stå nederst på alle sider, for
eksempel sidenummer. Du får opp panelet «Bunntekst»
Påse at «Vis bunntekst» er krysset av i panelet.
Trykk på «Rediger» for å skrive og redigere teksten. Du får opp et nytt vindu med
tre felt.
Skriv inn den teksten du vil ha i en eller flere av de tre feltene, eller velg en ferdig
tekst fra menyen Bunntekst under disse feltene. PS! Noen deler av disse ferdige
tekstene er grå. Den grå teksten er variabler som vil oppdatere seg automatisk etter
hvert som regnearket blir bygget ut, for eksempel sidenummer.
Trykk «OK»
7. Velg «Ark» for å bestemme rekkefølge på sidene. Det er også her du velger hva
som skal være med på utskriften, radnummer, kolonnebokstaver, grafer osv.
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Formler
Det regneark for det meste brukes til, er matematiske utregninger. Det kan være alt
fra enkel summering av tall i en kolonne, til beregning av avdrag og renter på lån,
eller store økonomiske analyser. Til dette bruker vi formler som vi skriver inn i
cellene.
Når vi setter opp et regneark, skriver vi ikke tall i formlene, men referanser som
peker på de cellene hvor tallene ligger. Formelen henter disse tallene, regner ut
resultatet og viser svaret i cellen. Dersom tallene i de andre cellene endres vil
formelen automatisk oppdatere svaret.

De tre delene
En formel består av tre deler, likhetstegn, cellereferanser og operatorer.
1. Likhetstegn. Alle formler begynner med et likhetstegn. Det at likhetstegnet står
først er en beskjed til regnearket om at det som kommer etter skal regnes ut.
(Dersom vi ikke begynner med likhetstegnet, vises formelen i cellen og ikke svaret)
2. Cellereferanser. Cellereferansene er navnet på de cellene som formelen skal
hente tall fra, for eksempel A2, A3 og B2.
3. Operatorer. Operatorene er de ulike regningsartene, pluss, minus, osv.

Utregningsrekkefølge og parenteser
Programmet regner ut formelen fra venstre mot høyre, men det er noen unntak.
Potenser regnes ut først, deretter multiplikasjon og divisjon, og til sist addisjon og
subtraksjon. Dersom du ønsker at de ulike delene av formelen skal regnes ut i en
annen rekkefølge, bruker du parenteser. Parenteser regnes alltid ut først.

Arbeid med formler
Som nevnt innledningsvis bør du unngå å ha tall i formler, selv om det er det
samme tallet du bruker hele tiden. For eksempel merverdiavgiften MVA. Plasser
den i en egen celle, og legg inn en referanse til den i formlene. Da slipper du å rette
opp alle dine formler hvis avgiften blir endret. Du endrer tallet i cellen, og alle
formler blir automatisk rettet opp.

Lage en formel
Vi skal nå lage en enkel formel som legger sammen to tall som står i hver sin celle.
For å lage en slik formel gjør dette:
1. Plasser musepekeren i den cellen hvor du vil at svaret skal vises
2. Tast et likhetstegn =
3. Plasser musepekeren i cellen som inneholder det første tallet, og trykk ned
museknappen. Navnet på cellen, for eksempel B4, kommer nå til syne oppe i
formellinjen bak likhetstegnet.
4. Tast plusstegnet +. Det kommer til syne oppe i formellinjen.
5. Plasser musepekeren i cellen som inneholder det andre tallet, og trykk
museknappen. Navnet på den andre cellen, for eksempel B5, kommer til syne oppe
i formellinjen bak plusstegnet. (Det står nå =B4+B5 i formellinjen)
6. Trykk på den grønne haken til venstre for formellinjen, eller trykk «Enter» på
tastaturet. Formelen blir skjult, og svaret vises i cellen i stedet.
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Endre en formel
For å endre en formel, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen som inneholder svaret (formelen)
2. Trykk museknappen. Formelen kommer til syne oppe i formellinjen.
3. Plasser musepekeren oppe i formellinjen, og trykk museknappen. Det blinker nå
en vertikal strek i formellinjen, og du kan redigere på vanlig måte.
4. Trykk på den grønne haken til venstre for formellinjen, eller trykk «Enter» på
tastaturet. Formelen blir skjult, og svaret vises i cellen i stedet.

Vise formler
For å vise alle formler i regnearket, gjør dette:
1. Velg «Verktøy > Innstillinger > OpenOffice.org Calc > Vis» Du får opp et panel.
2. Trykk / sett hake, i boksen «vis formler».
3. Trykk «OK» Regnearket viser nå formlene i cellene i stedet for svaret.
4. For å skjule formlene igjen, fjern haken i boksen «Vis formler», og trykk «OK».

Relative og absolutte cellereferanser
Når vi setter inn navnet på en celle i en formel, lager vi en referanse / peker til
denne cellen. Det er to typer slike referanser, relativ referanse og absolutt referanse.
Forskjellen på disse er hvordan de lagrer adressen til den andre cellen.

Relativ referanse
Relativ referanse er det som automatisk blir valgt når vi trykker med musen i en
annen celle. Formelcellen lagrer da denne cellens posisjon i forhold til sin egen, for
eksempel at det er to celler til venstre og en rad opp. Dersom du kopierer denne
formelcellen nedover arket med for eksempel «Fyll ned», så vil referansen fortsatt
telle to celler til venstre og en rad opp. Den nye formelcellen vil med andre ord
peke på en annen celle som ligger på tilsvarende plass i forhold til sin egen.

Absolutt referanse
Absolutt referanse brukes dersom vi ønsker at referansen skal peke på en bestemt
celle også dersom formelen blir kopiert nedover regnearket. Formelcellen vil da
lagre selve adressen til den andre cellen, og ikke bare plasseringen i forhold.
For å lage en absolutt referanse, gjør dette:
1. Trykk i cellen det skal refereres til. Navnet på cellen, for eksempel A3, kommer
til syne oppe i formellinjen.
2. Plasser musepekeren oppe i formellinjen, og sett inn et dollartegn foran
bokstaven og nummeret. Det skal nå stå $A$3. Se, Endre en formel. Denne
referansen vil nå være fast selv om formelen blir kopiert til naboceller.

Flytting av formler
Som nevnt tidligere, vil en relativ referanse vise til en ny celle dersom formelen
med referansen kopieres til en annen celle. Dette gjelder også ved bruk av «Kopier»
og «Lim inn» i redigermenyen. Derimot vil dette ikke skje dersom vi flytter
formelen til en annen celle. Hvis vi flytter en formel til en annen celle, eller velger
«Klipp ut» og «Lim inn» fra redigermenyen, vil den relative referansen bli
oppdatert og fortsatt vise til den opprinnelige cellen. Absolutte referanser vil
uansett vise til den opprinnelige cellen.
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Formelkopiering
Veldig ofte når vi bygger opp regneark, bruker vi samme formel flere ganger ved
siden av hverandre.

Tenk at du har et enkelt regnskap med en kolonne for hver måned ved siden av
hverandre bortover. Nederst på hver kolonne skal det være en formel som
summerer beløpene i den kolonnen.
Fremgangsmåten er da først å lage formelen under den første kolonnen, og
deretter kopiere den bortover  slik at det blir en formel under hver kolonne. I
denne formelen bruker vi relative referanser som peker oppover i den samme
kolonnen. Når vi kopierer denne formelen bortover, vil alle referansene peke
oppover i sine kolonner.

Tenk deg nå at du skal legge til merverdiavgift, MVA, på disse summene.
Summene inklusive MVA skal vi ha i egne celler rett under cellene med summene.
Merverdiavgiften, som
for tiden er på 25%,
plasserer vi i en egen
celle ved siden av
kolonnene.

Fremgangsmåten blir da
først å lage formelen
under den første
summen. I denne
formelen bruker vi både
en relativ referanse som
peker til summen
ovenfor i samme
kolonne, og en absolutt
referanse som peker til
cellen med
merverdiavgiften. Når vi
kopierer denne formelen bortover, vil alle de relative referansene peke opp på
summen i sine kolonner, mens alle de absolutte referansene vil peke til cellen med
merverdiavgiften.

For å kopiere en formel, gjør dette:
1. Marker cellen med formelen, pluss de nabocellene som formelen skal kopieres
til.
2. Velg «Rediger > Fyll > Høyre» Formelen blir kopiert til de markerte cellene.

Eller bruk autofyll.
For å kopiere en formel med autofyll, gjør dette:
1. Marker cellen med formelen (se markering av en celle)
2. Plasser musepekeren på det lille merket i nedre høyre hjørne av cellen.
3. Trykk ned museknappen og dra musepekeren i den retningen du ønsker, og
slipp museknappen. Innholdet i cellen blir kopiert til de andre cellene.



Side 39Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Calc

Funksjoner
Funksjoner er ferdige regneoperasjoner som du kan velge fra en liste. En funksjon
er selve regneoperasjonen i en formel, med unntak av referansene til cellene med
tallene som skal brukes. I stedet for å skrive avanserte formler selv, kan du velge
funksjonen, og sette den sammen med referanser til en ferdig formel. Programmet
inneholder over hundre slike funksjoner.

For å bruke en funksjon, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen hvor du vil vise svaret, og trykk museknappen.
2. Velg «Sett inn > Funksjon» Du får opp panelet «Funksjonsveiviser»
3. Velg «Funksjoner» oppe i panelet
4. Velg rett kategori under «Kategori»
5. Velg funksjonen du ønsker under «Funksjon» Det kommer opp en tekst med en
kort forklaring av hva funksjonen gjør.
6. Trykk «Neste» Panelet viser neste side hvor du fyller inn referansene.
Referansene kan du sette inn ved å trykke i cellene i regnearket på vanlig måte.
Den ferdige formelen vises i formelvinduet nede i panelet.
7. Trykk «OK» Formelen plasseres i cellen, og svaret vises.
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Funksjonen Summer ( Legg sammen)
Vi skal her se på en av de mest brukte funksjonene i regneark, nemlig funksjonen
«Summer» som legger sammen tallene i celler som ligger ved siden av hverandre,
eller under hverandre. Denne funksjonen har egen hurtigknapp til venstre for
formellinjen oppe i regnearket, i tillegg til at den ligger i funksjonsveiviseren.
La oss tenke at vi skal summere tallene i celle A1, A2 og A3. Her er fire måter å
gjøre dette på:

Metode 1
1. Plasser musepekeren i cellen der du vil vise summen, og trykk musepekeren.
2. Skriv et likhetstegn eller trykk med musen på likhetstegnet til venstre for
formellinjen.

3. Skriv «summer» i formellinjen bak likhetstegnet.
4. Skriv den første parentesen
5. Plasser musepekeren i den øverste av cellene med tall, trykk ned museknappen,
og dra musen nedover til alle cellene som skal summeres er markert.
6. Skriv den andre parentesen. Det skal nå stå: =summer(A1:A3)
7. Trykk «Enter» Summen vises i cellen.

Metode 2
1. Plasser musepekeren i cellen hvor summen skal vises, og trykk museknappen.

2. Trykk på summeringsknappen til venstre for formellinjen. En ferdig
summeringsformel kommer til syne i formellinjen.
3. Plasser musepekeren i den øverste av cellene med tall, trykk ned museknappen,
og dra musen nedover til alle cellene som skal summeres er markert.
4. Trykk «Enter» Summen vises i cellen.

Metode 3
1. Plasser musepekeren i den øverste av cellene med tall, trykk ned museknappen,
og dra musen nedover til alle cellene som skal summeres, pluss cellen hvor
summen skal vises, er markert.

2. Trykk på summeringsknappen til venstre for formellinjen. Summen vises i den
siste cellen.
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Metode 4
1. Plasser musepekeren i en tom celle rett under kolonnen med tall.

2. Trykk på summeringsknappen til venstre for formellinjen. (en ferdig
summeringsformel kommer til syne i formellinjen)
3. Trykk «Enter» Summen vises i cellen. (PS! Pass på at eventuell kolonnetittel er
tekst, og ikke en form for tall, dato el.)

Funksjonen Hvis
Vi skal også se på en annen funksjon som gir et inntrykk av hva regneark kan,
nemlig funksjonen Hvis. Denne funksjonen ligger i gruppen Logiske funksjoner i
funksjonsveiviseren. Med denne funksjonen kan du få regnearket til å vise en ting
dersom et kriteria er oppfylt, og noe annet dersom kriteriet ikke er oppfylt.

La oss tenke oss at
banken gir forskjellig
rente etter hvor mye
penger vi har på
kontoen. For eksempel
3% dersom det står
mindre enn kr. 100.000,-
på kontoen, og 5% på
hele beløpet dersom det
er på kr. 100.000,- eller
mer. Vi skriver kr.
100.000,- i celle A1, 3% i
celle A2, og 5% i celle
A3. I celle B1 skriver vi
inn saldoen på kontoen,
og i celle C1 vil vi se
hvor mye renter vi får.

For å lage denne
formelen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i celle C1, hvor svaret skal vises.
2. Velg «Sett inn > Funksjon» Du får opp panelet «Funksjonsveiviser»
3. Velg «Logisk» i listen Kategori.
4. Velg «Hvis» i listen Funksjon.
5. Trykk «Neste» Panelet endrer side.
6. I feltet Test, skriv: B1<A1 (Hvis innholdet i B1 er mindre enn innholdet i A1)
7. I feltet Sann, skriv: B1*A2 (Dette skal gjøres dersom utsagnet ovenfor er sant)
8. I feltet Usann, skriv: B1*A3 (Dette skal gjøres dersom utsagnet ovenfor ikke er
sant) Det skal nå stå =HVIS(B1<A1;B1*A2;B1*A3) i formelvinduet nede i panelet.
9. Trykk «OK» Formelen settes inn i celle C1, og svaret vises. Det skal nå stå
=HVIS(B1<A1;B1*A2;B1*A3) oppe i formellinjen. (Legg merke til at alternativene
skilles med semikolon)

Feil i formler
Dersom du skriver feil i en formel, slik at den ikke virker, får du en feilmelding i
cellen i stedet for svaret. Plasser musepekeren i cellen og trykk ned museknappen,
slik at du ser formelen oppe i formellinjen. Se: Endre en formel.
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Diagrammer
Diagrammer er en veldig fin måte å presentere tallene / resultatene på.
Programmet inneholder flere typer diagrammer, blant annet, søylediagram,
kakediagram, og flere typer linjediagram.

Diagramtyper
Det er åtte diagramtyper i programmet. Dette er:
1. Linjediagram
2. Områdediagram
3. Stolpediagram
4. Søylediagram
5. Sektordiagram
(kakediagram)
6. XY-Diagram
7. Nettdiagram
8. Kursdiagram

Diagrammets
oppbygging
Et diagram består av
selve diagrammet /
grafen, pluss et område
rundt med en x- akse
som ligger vannrett
nederst i diagrammet,
og en y-akse som står vertikalt på venstre side. Hva som står på de ulike sidene av
grafen vil variere med typen diagram. Hvis det er et søylediagram kan det stå tall
på venstre side. På høyre side kan det være et felt med navn på de ulike søylene.
På toppen kan det være en overskrift, og det kan være en tekst under diagrammet.
Du kan også sette navn på x- og y-aksen.

Sett inn diagram
For å lage et diagram, må du først markere alle de cellene som skal danne
grunnlaget for diagrammet. La oss tenke at vi har ukedagene stående i hver sin
celle i den øverste raden. I raden nedenfor har vi salgstall under de samme dagene.
For å lage et diagram med vertikale stolper, gjør dette:
1. Marker cellene med ukedagene og beløpene

2. Velg «Sett inn > Diagram» eller trykk på diagramknappen i verktøylinjen. Du får
opp panelet «Diagramveiviser».
3.Følg instruksjonene i panelet, og trykk «Neste» for å bla om til ny side.
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Diagramveiviseren har fire sider, hvor du velger diagramtype, celleområde,
dataserier, og en side hvor du skriver inn tekst du vil ha med.

I siden for diagramtype, trykker du på stolpediagrammet.
I siden for dataområdet har du muligheten til å endre det markerte området,
cellene. Her krysser du
også av for at
dataseriene skal være
etter kolonner. Alle
stolpene har ulik farge,
og ved siden av grafen
står ukedagene ved de
samme fargene.
I siden for
dataelementer, skriver
du inn tekst som skal
være med. Dette er tittel
og undertittel. Her kan
du også sette navn på x-
og y-aksen. Du kan også
velge hvor du vil ha
teksten, og hvor mye av
rutenettet som skal
vises.
Trykk «Fullfør» eller «Lag» på siste siden når du er ferdig. Diagrammet opprettes,
og diagramveiviseren lukkes.
Trykk med museknappen et sted utenfor diagrammet slik at markeringen
forsvinner.

Endre diagrammet
Etter at diagrammet er opprettet, kan vi endre og redigere på det.
Det er to typer endringer vi kan gjøre, endre størrelse, og redigere diagrammet
innvendig. I tillegg til det, kan vi også her endre det markerte celleområdet
(kildedata). Trykk utenfor diagrammet før du begynner, slik at det ikke er markert.

Endre størrelse.
For å endre størrelse på diagrammet, gjør dette:
1. Plasser musepekeren inne i diagrammet, og trykk en gang på museknappen.
Diagrammet blir markert med små grønne firkanter i hvert hjørne og på hver side.
2. Plasser musepekeren på en av de små firkantene, trykk ned museknappen, og
dra den lille firkanten dit du vil ha den.
3. Dersom du vil beholde proporsjonene, trykker du ned «Skift» knappen mens du
flytter den lille firkanten.

Flytte diagrammet.
For å flytte diagrammet, gjør dette:
1. Plasser musepekeren inne i diagrammet, og trykk en gang på museknappen.
Diagrammet blir markert med små grønne firkanter i hvert hjørne og på hver side.
2. Plasser musepekeren inne i diagrammet, trykk ned museknappen, og dra
diagrammet dit du vil ha det.
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Redigere diagrammet.
For å redigere på det ferdige diagrammet, gjør dette:
Plasser musepekeren inne i diagrammet, og trykk to ganger med museknappen
(dobbelt klikk). Diagrammet blir markert med en grå kant rundt, og små svarte
firkanter i hvert hjørne og på hver side. Du får nå opp en ny liten verktøylinje som
kun inneholder valg for å endre på diagrammet.

Verktøylinjen Formatering
Denne verktøylinjen inneholder flere knapper for å velge hva som vises i
diagrammet.

Skaler tekst. Dersom denne knappen er trykket inn, vil teksten i diagrammet endre
størrelse dersom du endrer størrelse på diagrammet. Dersom knappen ikke er
trykket inn, vil teksten forbli uendret selv om du endrer størrelse på diagrammet.

Diagramtype. Denne knappen åpner panelet med samme navn, hvor du kan endre
til en annen diagramtype.

Det er også knapper for å slå av og på overskrift, forklaringer, tittel på x- og y-
aksen, beskrivelse av hva aksene viser, vannrett rutenett og loddrett rutenett.
I tillegg finnes flere knapper for å formatere diagrammet.

Sett inn menyen
For å sette inn eller endre på tekster, akser og rutenett, kan du også bruke Sett inn
menyen.
1. For å sette inn eller endre deler av diagrammet, velg «Sett inn > (det du vil sette
inn eller endre på)» Du får opp et panel.
2. Dersom du har valgt Titler, velger du hvilke titler, og hva som skal stå der.

Formatmenyen
I formatmenyen kan du formatere de ulike delene av diagrammet, endre skrift,
farge, plassering mm.
For å formatere deler av diagrammet, velg «Format > (det du vil endre på)» Du får
opp et panel for det du har valgt.
I panelet som kommer opp utfører du formateringen.
Formatmenyen kan også hentes frem ved å høyreklikke i diagrammet.

Endre kildedata
Et diagram bygger på tall som ligger i ulike celler i regnearket. Disse cellene kalles,
kildedata. Dersom du, etter å ha laget et diagram, finner ut at du vil bruke noen
andre celler med tall i stedet, kan du endre dette uten å måtte lage diagrammet på
nytt.
For å endre kildedata, gjør dette:
1. Marker de nye cellene du vil bruke som kildedata
2. Dra de markerte cellene inn i diagrammet. Et dialogvindu kommer opp.
3. I vinduet, trykk OK. Diagrammet oppdaterer seg.

Slett diagram
For å slette et diagram, gjør dette:
1. Plasser musepekeren inne i diagrammet, og trykk en gang med museknappen
2. Trykk rettetasten på tastaturet.
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Lister
Et regneark kan også brukes til å lagre informasjon som lister. For eksempel
adresselister, vareregister, prislister, rutetabeller osv.

Poster og felter
En liste, for eksempel en adresseliste, består av ulike deler som vi må vite forskjell
på, poster og felter. I en adresseliste kaller vi hver adressat for en post. De enkelte
delene i denne posten: navn, adresse, telefon, osv. kaller vi for felt. Dette er samme
betegnelse som brukes i databaser. En database kan, satt litt på spissen,
sammenliknes med en bunke kartotekkort. Hver adressat, post, får et eget
kartotekkort. Dette kartotekkortet inneholder de ulike feltene hvor vi fyller inn
navn, adresse, telefon osv. Når vi overfører en adresseliste fra en database til et
regneark, vil vi få de ulike postene som rader. Hver rad nedover 1,2,3,4 osv. blir en
post, og cellene bortover A, B, C, D, osv. blir felter. Dette må vi også gjøre når vi
lager en adresseliste rett i regnearket, adressatene må skrives inn på en rad hver.

Lage en liste
For å lage en adresseliste, gjør dette:
1. I rute A1 skriv «Fornavn», I rute B1 skriv «Etternavn», i rute C1 skriv «Adresse»
osv. Denne raden blir overskriften som viser hva som skal stå i de ulike cellene,
feltene.
2. Plasser musepekeren i rad 2 og skriv inn navn, adresse osv. på den første
adressaten i cellene bortover.
3. Gjenta dette i en ny rad for hver ny adressat.

Se overskriftene
Når adresselisten blir lengre en skjermen, vil du oppleve at den første raden med
overskriftene forsvinner opp i toppen av skjermen slik at du ikke ser den.
Dette kan unngåes ved å låse den øverste raden, den med overskriftene.
For å låse den øverste raden, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i den første cellen i raden under den du vil låse
(overskriftene)
2. Velg «Vindu > Frys» Raden overfor den markerte cellen vil nå vises uansett.

Du kan også låse den første kolonnen.
For å låse den første kolonnen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i den øverste cellen i kolonnen til høyre for den kolonnen
du vil fryse.
2. Velg «Vindu > Frys» Kolonnen til venstre for den markerte cellen vil nå vises
uansett.

I tillegg til dette kan du også fryse både rader oppe og kolonner til venstre
samtidig. Det behøver heller ikke bare være en rad eller kolonne, du kan låse så
mange du vil.
For å låse både rader og kolonner, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen som er til høyre for kolonnene du vil låse, og under
radene du vil låse.
2. Velg «Vindu > Frys» Både radene og kolonnene over og til venstre for den
markerte cellen vil nå vises uansett.

For å låse opp igjen, velg «Vindu > Frys» slik at haken ved frys forsvinner.
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Søk og erstatt
For å finne poster, for eksempel adressater i en adresseliste, bruker vi «Søk og
erstatt» funksjonen.

For å finne et ord eller tall, gjør dette:
1. Skriv ordet eller tallet i den øverste linjen
2. Trykk «Søk» dersom programmet skal stoppe ved det første treffet.
3. Trykk «Søk etter alle» dersom du vil at programmet skal markere alle treffene.

For å erstatte et ord eller tall med noe annet, gjør dette:
1. Skriv ordet eller tallet som skal erstattes i den øverste linjen
2. Skriv det som skal settes inn i stedet i den nederste linjen
3. Trykk «Erstatt» dersom du kun vil erstatte det første treffet
4. Trykk «Erstatt alle» dersom du ønsker at alle treffene skal erstattes med det nye
du har skrevet.
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Sortering
Lister kan sorteres, og det er nødvendig dersom vi skal ha nytte av dem. Når du
for eksempel fører inn nye adressater i adresselisten, vil disse komme nederst på
listen. For å flytte disse til riktig sted må listen sorteres.

Vanlig sortering
Når du velger å sortere, kan du velge hvilke kolonner programmet skal sortere
etter. En adresseliste sorteres som regel først etter etternavn og deretter fornavn.
For å sortere en adresseliste, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i en av cellene i adresselisten, og trykk museknappen en
gang.
2. Velg «Data > Sorter» Hele adresselisten blir markert, og du får opp et panel med
navnet «Sorter». I dette panelet kan du velge å sortere etter en, to,eller tre kolonner.
3. Plasser musepekeren i den øverste av de tre kolonnefeltene, og trykk en gang.
Du får nå opp en liste over alle kolonnene. Velg den kolonnen som inneholder
etternavnene.
4. Plasser musepekeren i den midterste av de tre kolonnefeltene, og trykk en gang.
Du får nå opp en liste over alle kolonnene. Velg den kolonnen som inneholder
fornavnene
5. I knappene til høyre skal det være markert for stigende rekkefølge.
6. Trykk OK. Programmet vil nå først sortere hele listen etter etternavn, deretter vil
den sortere like etternavn etter fornavn.

Sortering av markerte områder
Dersom du ønsker å sortere kun et avgrenset område i regnearket, gjør dette:
1. Marker cellene som du ønsker å sortere
2. Velg «Data > Sorter» Du får opp panelet Sorter.
3. Velg sorteringskriterier i en eller flere av valgmenyene
4. Trykk OK. PS! vær oppmerksom på at det kun er de markerte cellene som blir
sortert, alt annet blir urørt. Dersom du markerer kun et par kolonner i en
adresseliste, vil listen blir ødelagt.
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Filtrering
Filtrering brukes dersom vi ønsker å kun vise poster som oppfyller bestemte
kriterier. Dette er nyttig dersom du planlegger kundebesøk, og ønsker å se alle
kunder som holder til i samme gata eller har samme postnummer.
Det er tre typer filtrering vi kan bruke: Autofilter, Standardfilter og Avansert filter.

Autofilter.
Dette er den enkleste filtreringen, med mulighet til en filtrering pr. kolonne.
For å velge ut alle kunder med et spesielt postnummer, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i en av cellene i adresselisten, og trykk en gang.
2. Velg «Data > Filter > Autofiltrering» Du får nå en pil på toppen av hver kolonne.
3. Trykk på pilen i kolonnen som inneholder postnummer.
4. Trykk på det aktuelle postnummeret i listen som kommer opp. Kun poster med
dette postnummeret vises.
5. Dersom den øverste raden brukes som overskrift, har du mulighet til å legge
filter på flere kolonner. Da kan du for eksempel filtrere etter både by og gatenavn.

Standardfilter
Dette filteret er litt mer avansert enn autofilteret, da du har mulighet til å ha flere
filter på samme kolonne. Du har også mulighet til å filtrere etter verdier som er
større-enn eller mindre-enn.
For å vise alle kunder på to ulike postnummer, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i en av cellene i adresselisten, og trykk en gang.
2. Velg «Data > Filter > Standardfilter» Hele adresselisten blir markert, og du får
opp panelet «Standardfilter»
3. I den øverste raden i panelet velger du kolonnen med postnummer, =, og det ene
postnummeret.
4. I valgboksen til venstre for radene velger du «eller»
5. I den andre raden i panelet velger du kolonnen med postnummer, =, og det
andre postnummeret.
6. Trykk OK. Kun poster med disse to postnumrene vises.

Fjerning av filter.
For å fjerne filter, gjør dette:
Velg «Data > Filter > Fjern filter»
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Avansert filter.
Det avanserte filteret er helt annerledes i bruk en de to andre, men har mange flere
muligheter. I standardfilteret kan du bruke opptil tre kriteria med «og» og «eller» i
mellom. Det avanserte filteret derimot settes opp som en tabell i selve regnearket,
og kan dermed ha mange flere kriteria og kombinasjoner av «og» og «eller».
La oss tenke at vi har en kundeliste med følgende felter: navn, gateadresse,
postnummer og sted. Vi skal nå lage en liste med alle kundene i Strandgata i
Drammen, pluss alle kunder med postnummer 3031 (et annet sted i Drammen). I
tillegg skal vi ha med alle kundene i Asker.
For å lage et slikt avansert søk / tabell, gjør dette:
1. Marker den øverste raden, den med titler (navn, gate osv)
2. Velg «Rediger > Kopier» (ta en kopi av tittelraden)
3. Plasser musepekeren et ledig sted i regnearket, og trykk museknappen en gang.
4. Velg «Rediger > Lim inn» (raden med titlene limer seg inn)
5. Plasser musepekeren i cellen rett under tittelen «gateadresser», og skriv
«Strandgata»
6. Plasser musepekeren i cellen rett under tittelen «Sted» på samme linje, og skriv
«Drammen»
7. Plasser musepekeren i neste linje (linjen under) i cellen som står under tittelen
«Postnummer», og skriv «3031»
8. Plasser musepekeren i neste linje (linjen under) i cellen som står under tittelen
«Sted», og skriv «Asker» Du har nå en tabell med fire rader og fire kolonner,
inklusive titler.
9. Plasser musepekeren i en av cellene i kundelisten, og trykk en gang (pass på at
ingen celler er markert, svarte)
10. Velg «Data > Filter > Avansert filter» Hele adresselisten markerer seg, og du får
opp et lite panel med et åpent felt.
11. Skriv inn navnet på den øverste venstre og den nederste høyre cellen i
sorteringstabellen vi har laget, med et kolon i mellom.
12. Trykk OK. De valgte kundene vises.

Til slutt noen ord om denne sorteringstabellen
De søkeordene som står på samme linje, Strandgata og Drammen, fungerer som
om det står «og» i mellom dem. (programmet finner poster som inneholder både
Strandgata og
Drammen)
De radene som står
under hverandre,
Strandgata og
Drammen, 3031 og
Asker, fungerer som om
det står «eller» i mellom
dem. (programmet
finner enten den første
raden, eller den andre
raden, eller den tredje
raden)
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Krysstabeller (Pivottabeller)
Dersom du skal analysere store mengder data, for eksempel lister med flere hundre
eller tusen rader, vil en krysstabell ha mange flere muligheter enn en lang vanlig
tabell. En krysstabell er en interaktiv tabell med innebygget søkefunksjon / filter.
Det at den er interaktiv betyr at vi hele tiden kan endre hvilke data som vises, og
hvordan de vises. Du kan for eksempel dreie den 90 grader slik at kolonnetitler blir
radtitler, og radtitler blir kolonnetitler.
En krysstabell lages fra en vanlig tabell med kolonnetitler. De dataene du skal
analysere må derfor være organisert som en vanlig tabell.
La oss tenke at vi har en salgsrapport med bla. følgende kolonner: Fylke, Selger,
Omsetning, dato og fakturanummer.

For å lage en krysstabell som viser salget pr. selger, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i
en av cellene i tabellen,
og trykk museknappen.
2. Velg «Data >
Dataveiviser > Start»
Tabellen blir markert, og
det kommer opp en
dialogboks som spør om
du vil bruke det
markerte området.
3. Dersom tabellen er
markert riktig, trykker
du OK. Dersom den ikke
er markert riktig,
avbryter du, markerer
tabellen på vanlig måte,
og velger deretter «Data
> Dataveiviser > Start»
på nytt. Trykk OK i dialogboksen. Du får opp panelet «Dataveiviser»
4. I panelet «Dataveiviser» ser du kolonnetitlene som knapper ved siden av et tomt
sideoppsett.
5. Plasser museknappen på knappen «Selger», trykk museknappen og dra knappen
inn i feltet «Radfelter»
6. Plasser museknappen på knappen «Omsetning», trykk museknappen og dra
knappen inn i feltet
«Datafelter»
7. Trykk OK.
Krysstabellen opprettes
under den markerte
tabellen. Tabellen viser
både omsetning pr.
selger, og samlet
omsetning for alle.
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Dersom du nå ønsker å se omsetning kun fra et fylke, gjør dette:
1. Plasser museknappen på knappen «Filter» som er opprettet over krysstabellen,
og trykk en gang. Du får opp panelet «Filter» (det samme som du kjenner fra
standardfilter som er omtalt tidligere)

2. I «Feltnavn» velg fylke.
3. I «Vilkår» velg =.
4. I «Verdi» velg navnet på fylket.
5. Trykk OK. Krysstabellen viser nå kun resultater fra dette fylket.
6. For igjen å vise alle tall, velg «-ingen-» i «Feltnavn»

Dersom den originale tabellen endres, må krysstabellen oppdateres, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i en av cellene i krysstabellen, og trykk en gang.
2. Velg «Data > Dataveiviser > Oppdater»

For å slette en krysstabell, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i en av cellene i krysstabellen, og trykk en gang.
2. Velg «Data > Dataveiviser > Slett»

Til slutt noen ord om feltet «Dataverdier» i panelet.
Når du har dratt knappen inn i dette feltet, står det «summer» på den. Dersom du
dobbeltklikker på denne knappen kan du velge andre regnearter enn summer, for
eksempel gjennomsnitt. Her er det bare å prøve seg frem, alt etter hva du ønsker å
vite.
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Bruke flere ark
Et OpenOffice.org regneark består av flere regneark bak hverandre, en såkalt
arbeidsbok. I utgangspunktet består en slik arbeidsbok av tre regneark, men
antallet kan endres etter behov. En typisk situasjon hvor vi bruker flere ark som
samarbeider, er ved varetellinger. En butikk kan ha mange varegrupper, eller typer
varer. En vanlig metode ved varetelling er da at man oppretter et regneark til hver
varegruppe. Hver av disse regnearkene summerer seg automatisk etter hvert som
nye varer telles, og summene på disse regnearkene overføres automatisk til det
siste regnearket som viser alle summene pluss summen av disse igjen. For å lage en
varetelling, gjør dette:

1. Opprett et nytt regneark / arbeidsbok
2. Dersom du trenger flere en tre ark, høyreklikk på fanen nede til venstre på det
bakerste arket. Velg «Sett inn ark» fra listen som kommer opp.
3. Høyrklikk på fanene nede til venstre på arkene. Velg «Endre navn på ark», og gi
arkene samme navn som varegruppen.
4. Bruk fire kolonner på hvert ark, med kolonnetittel: Varenummer, varenavn,
antall og pris.
5. Opprett et summeringsfelt som summerer kolonnen med pris.

På det siste arket bruker du to kolonner: Varegruppe og pris. Under varegruppe
skriver du navnet på de ulike varegruppene, i cellen ved siden av, i priskolonnen,
oppretter du en peker / link som henter summen fra arket med den varegruppen.

For å lage denne pekeren, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i cellen i priskolonnen.
2. Skriv et = tegn.
3. Trykk på fanen nede til venstre på det arket hvor dataene skal hentes fra.
4. Trykk i cellen hvor dataene skal hentes fra.
5. Trykk «Enter»
6. Gjenta dette for alle varegruppene
7. Opprett et summeringsfelt nederst i priskolonnen som summerer alle
varegruppene (total varebeholdning)

Utskrift av regneark
Det å skrive ut regneark på en printer er forskjellig fra andre typer dokumenter. Et
regneark med alle sine rader og kolonner kan fort bli større enn det som får plass
på et A4 ark. Et regneark kan ofte bestå av flere ulike deler. Det kan være en tabell
et sted, et diagram ved siden av, og en krysstabell et tredje sted.

Utskriftområde
Det første vi må bestemme oss for, er hva vi ønsker å skrive ut. Dersom du ikke
ønsker å skrive ut hele regnearket, må du velge et utskriftområde. Dersom du ikke
velger utskriftområde vil programmet skrive ut alt på regnearket. For å velge
utskriftområde, gjør dette:
1. Marker de cellene / området du vil skrive ut.
2. Velg «Format > Utskriftområder > Angi område» Kun dette området vil bli
skrevet ut.
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Forhåndsvisning
Det neste vi må gjøre etter å ha valgt utskriftområde er forhåndsvisning. Her får vi
se på skjermen hvordan utskriften vil se ut på printeren.
For å velge forhåndsvisning, gjør dette:
Velg «Fil > Forhåndsvis siden» Du får nå opp et bilde av siden slik den vil se ut på
printeren. Du får også opp en egen verktøylinje hvor du kan bla frem og tilbake
mellom sidene dersom utskriften ikke får plass på en side.

Formater siden
Mens «forhåndsvis siden» er oppe vil du ha mulighet til å formatere siden. Det vil
si endre på den slik at utskriften blir slik du ønsker.
For å formatere siden, gjør dette:
1. Trykk på knappen «Formater side» i verktøylinjen oppe i vinduet. Du får opp
panelet «Sidestil standard»
2. I sidestilpanelet prøv deg frem med ulike valg. Dette panelet er beskrevet i
boken om tekstbehandleren OpenOffice.org Writer, så den blir ikke beskrevet her.
3. Trykk OK. Endringene vises i forhåndsvisningen.

Flytting av sideskift
Noen ganger vil du ha utskrifter som går over flere sider. La oss tenke at
regnearket inneholder en tabell pluss et diagram som vi ønsker å skrive ut på hver
sin side. For å få til dette må vi legge inn et sideskift mellom tabellen og
diagrammet.
For å lage sideskift, gjør dette:
1. Velg «Vis > Forhåndsvisning av sideskift» Du får nå opp et bilde av
utskriftsområdet med både tabellen og diagrammet. Sideskift er markert med
tykkere streker mellom kolonner og rader, og hver side har sidenummer med grå
farge. Hvor sideskiftene går vil avhenge av om det er valgt stående eller liggende
sider, bredde på marger ol.
2. Plasser musepekeren på den tykke streken, og trykk ned museknappen.
3. Dra streken til et sted mellom tabellen og diagrammet. Tabellen og diagrammet
vil nå komme på hver sin side på utskriften.
4. Velg «Vis > Normal» for å gå tilbake til normalt regneark.
5. Velg «Fil > Forhåndsvis siden» for å se resultatet.

Manuell tilpassing
Alt i et regneark, tabeller, diagrammer, krysstabeller osv. kan flyttes. Diagrammer
kan også skaleres / endre størrelse. Dette gjør det mulig å få plass på færre sider i
utskriften. Rader og kolonner kan også skjules, som forklart tidligere i boken.

Utskrift med kolonnetitlene på alle sidene
Dersom du skal skrive ut en lang tabell som går over flere sider, vil det være nyttig
at kolonnetitlene står øverst på alle sidene.
For å få kolonnetitlene til å gjenta seg øverst på alle sidene, gjør dette:
1. Velg «Format > Utskriftområder > Rediger» Du får opp panelet «Rediger
utskriftområder»
2. I panelet, plasser musepekeren i det tomme feltet ved siden av teksten, Rader
som skal gjentas, og trykk en gang.
3. Plasser musepekeren i en av cellene i raden med kolonnetitler, og trykk en gang.
Et $ tegn pluss radnummeret kommer til syne i det tomme feltet.
4. Trykk OK. Denne raden vil nå stå øverst på alle sidene i utskriften.

7. Sette i gang utskriften
Etter at utskriftområdet er tilpasset, startes utskriften på vanlig måte.



Side 54 Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Calc


