
 

 

 

 

 

 

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

Microsoft PowerPoint 2010. Genvejstasterne er grupperet efter funktionerne de peger på, navigation, marke-

ring, justering mm 

 

Navigation i Normalvisning 

Tastekombination Betydning 

CRTL + M Nyt Dias 
CRTL + ENTER Gå til næste pladsholder 
F5 Vis dias (fra første dias) 
F6 Flytter markøren mellem ruderne i normalvisning 
SHIFT + F6 Flytter markøren mod uret mellem ruderne i nor-

malvisning 

CRTL + SHIFT + TAB Skifter mellem fanerne dias og disposition 

 

Navigation i Tekstholdere 

Tastekombination Betydning 

Piletasterne Flytter markøren op og ned, eller frem og tilbage i teksten 
CRTL + HØJRE PIL Flytter markøren et ord til højre 
CRTL + VENSTRE PIL Flytter markøren et ord til venstre 
Page UP Flytter markøren et dias op 
Page Down Flytter markøren et dias ned 

 
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 

 
Dispositionsvisning  

Tastekombination Betydning 

ALT + SHIFT + Venstre PIL Hæv et afsnit 
ALT + SHIFT + Højre PIL Sænk et afsnit 
ALT + SHIFT + PIL OP Flyt markeret afsnit op 
ALT + SHIFT + PIL NED Flyt markeret afsnit ned 
ALT + SHIFT + Plustegn (+) Udvid tekst under en overskrift 
ALT + SHIFT + Minustegn (-) Skjul tekst under en overskrift 
ALT + SHIFT + A Vis eller skjul hele teksten eller alle overskrifter 
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Genveje under fremvisning af Diasshow 

Tastekombination Betydning 

F5 Start diasshow 
Mellemrum + Højre PIL Gå til næste Dias 
Venstre PIL + PIL OP Gå til forrige dias 
Tal + ENTER Gå til diasnummer (tallet du valgte) 
B Sort skærm 
B Ophæver sort skærm 
TAB Gå til næste hyperlink på dias 

ESCAPE Afslutter diasshow 
F1 Liste over alle genveje under fremvisning af diasshow 

 


