
 

 
 
 
 

 

Navigationsseddel:  
Musemarkøren i Excel 
Fase Forklaring Navigation 
 Musens markør har forskellige funktioner og udseende, 

alt efter hvordan du stiller musen hen over cellen. 
 
Nedenfor vises de forskellige funktioner 

 

Markere celle Hvis man ønsker at markere en celle, stiller man sig blot 
på cellen, derved vil musens markør ser således ud 
 
Hvis du holder musens klik nede, og fører muse hen 
over flere celler, vil alle disse celler blive markeret med 
en tyk streg rundt om samtlige celler 

 

Flytte cellen Hvis man skal flytte en celles indhold, markerer man 
cellen, og stiller musens markør på kanten af cellen. 
Under musemarkøren får man nu 4 sorte pile, som mar-
kerer hver deres retning 
 
Hvis du holder musens klik nede, og fører cellen hen til 
en ny celle, vil du flytte cellens indhold til den nye celle 
hvor museklikket slippes. 
 
Hvis der i forvejen står noget i den nye destinationscelle, 
bliver man spurgt om data skal overskrives. Vælges Ja, 
vil det tidligere indhold blive slettet og erstattet med det 
flyttede indhold. 

 

Kopiere celle Hvis du skal kopiere en celles indhold, stiller du dig vil-
kårligt på cellen så den bliver markeret, og i det øjeblik 
du trykker på Ctrl, kopieres indholdet (og musemarkø-
ren får et lille plus tegn til højre) 
 
Flyt nu musemarkøren til en ny celle og slip klikket. 
I den nye destinationscelle indsættes den kopierede 
værdi (men forbliver ligeledes i den oprindelige celle). 

 

Fylde Celler Hvis du skal fylde celler, og gentage formler, stilles mu-
sens markør på cellen, så den bliver et sort kryds. Herf-
ter holdes musens klik nede, og trækkes i den ønskede 
retning. 
 
Herved fyldes formler fra destinationscellen til de over-
skrevne celler og beregninger gentages med nye data. 
 
Funktionen svarer til, at man kopierer formler i regnear-
ket. 
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