
 

 

 

 

 

 

Genvejstaster i Word 2010 
 
Nedenfor finder du en oversigt over nogle af de genvejstaster, som du kan få glæde af i dit daglige arbejde med 

Microsoft Word 2010. Genvejstasterne er grupperet efter funktionerne de peger på, navigation, markering, ju-

stering mm 

 

Navigation i dokumentet 

Tastekombination Betydning 

Piletasterne Flytter markøren op og ned eller frem og tilbage  
i dokumentet 

CTRL + piletasterne til højre eller Venstre Flytter markøren et ord til venstre eller højre 
Page UP Flytter markøren en side op 
Page Down Flytter markøren en side ned 
HOME Flytter markøren til begyndelsen af en linje 
END Flytter markøren til slutningen af en linje 
CTRL + HOME Flytter markøren til begyndelsen af et  

dokument. 

CTRL + END Flytter markøren til slutningen af et dokument 

 
Navigation i båndet og dialogbokse 

Tastekombination Betydning 

CTRL + F1 Skjuler eller åbner båndet 
ALT eller F10 Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den ak-

tuelle visning. Brug herefter de angivne bogstaver og evt. 
piletaster, til at vælge de ønskede grupper og funktioner. 

ALT + F Åbner menuen under fanen Filer. Brug herefter de angivne 
bogstaver til at vælge de ønskede funktioner. 

F6 Flyt fra en rude til en anden rude i programvinduet 
SHIFT + F10 Åbner genvejsmenuen for det relevante element.  

Samme funktion som når man højre klikker 
TAB Flytter til den næste indstilling i en dialogboks eller opgave-

rude. 
 

SHIFT + TAB Flytter til den tidligere indstilling i en dialogboks  
eller opgaverude 

Piletasterne Flytter rundt i en valgt funktion i en dialogboks 
Mellemrumstasten Aktiverer en handling i en dialogboks f.eks. afkrydser i et 

afkrydsningsfelt 
 

ALT + SHIFT + F10 Få vist menuen for et I-mærke eller knappen autokorrek-
turindstillinger eller knappen Sæt ind 

 
Markering 

Tastekombination Betydning 

CTRL + A Marker alt 
SHIFT + Piletaster Marker et tegn i den pågældende retning 
SHIFT + CTRL + Piletaster Marker det næste eller forrige ord 
SHIFT + END Markerer slutning af linje 
SHIFT + HOME Marker begyndelse af linje 
SHIFT + PIL NED Marker en linje ned 
SHIFT + PIL OP Marker en linje op 

CRTL + SHIFT + PIL NED Marker til slutning af et afsnit 
CRTL + SHIFT + PIL OP Marker til begyndelsen af et afsnit 
CRTL + SHIFT + HOME Marker til begyndelsen af et dokument 
CRTL + SHIFT + END Marker til slutningen af et dokument 
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Formatering 

Tastekombination Betydning 

CRTL + F Fed skrift 
CRTL + K Kursiv skrift 
CRTL + U Understreget skrift 
CRTL + D Åbner dialogboksen Skrifttype for at vælge en anden skrifttype 

eller skriftformatering 
CRTL + SHIFT + P Åbner dialogboksen skrifttype for at vælge en anden skriftstør-

relse 
CRTL + SHIFT + C Kopier formatering fra tekst 
CRTL + SHIFT + V Overfør kopieret formatering til tekst 

CRTL + SHIFT + S Anvend Typografi 
CRTL + < Mindsker skriftstørrelsen 
CRTL + SHIFT + < Forstørrer Skriftstørrelsen 
SHIFT + F3 udskifter store bogstaver med små eller omvendt 
CRTL + SHIFT + W Understreger ord 

 
Ofte benyttede funktioner 

Tastekombination Betydning 

CRTL + C Kopierer element til udklipsholderen 
CRTL + V Indsæt kopieret element fra udklipsholderen 
CRTL + X Klip element til udklipsholderen 
CRTL + N Opret et nyt dokument 
CRTL + O Åben 
CRTL + W Lukker et dokument 
CRTL + S Gemmer et dokuement 

CRTL + P Udskriv 
CRTL + SHIFT + Enter Indsætter et hårdt mellemrum 
CRTL + Z Fortryder den seneste handling 
CRTL + Y Annuller Fortryd 
CRTL + B Søg 
CRTL + H Søg og Erstat 
CRTL + I  Indsæt Hyperlink 
F7 Udfør Stavekontrol 
F1 Hjælp 

 
Visninger 

Tastekombination Betydning 

ALT + CRTL + P Åbner dokumentet i visningslayout 
ALT + CRTL + N Skifter til normalvisning 
ALT + CRTL + O Går til dispositionsvisning 
ALT + CRTL + I Skifter til vis udskrift 

 

Sideskift og justering af afsnit  

Tastekombination Betydning 

CRTL + ENTER Indsæt Sideskift 
CRTL + SHIFT + ENTER Indsæt sektionsskift 
CRTL + E Centrerer et afsnit 
CRTL + J Justerer et afsnit med lige margener 
CRTL + L Venstrejusterer et afsnit 
CRTL + R Højre justerer et afsnit 

 


