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Excel 2007 (3): formatering i større regneark 
 
I denne omgang skal du først lave et lille månedsbudget for en teenager – 
og dernæst lave et større budget for dig selv og din familie. Altså blot et 
tænkt eksempel (vi sørger for at der bliver overskud …!). 
 
Du har mulighed for at formatere indholdet i celler, så baggrunden får 
en anden farve end hvid – og teksten får en anden farve end sort. Det 
gøres med disse 2 knapper på værktøjslinjen: 
 
Hvis man bare klikker på knappen, så bruges samme farve som sidst – 
hvis man vil vælge, så skal man klikke på den lille pil ved siden af. 
 
En overskrift, som fylder mere end der kan være i en enkelt celle, vil 
brede sig ind i nabocellen og evt. i flere celler. Disse celler kan slås 
sammen (flettes sammen) og man kan samtidig centrere teksten hen over 
kolonnerne nedenunder. Det gøres ved at markere de pågældende celler 
og klikke på denne knap (”Flet og centrer”) på værktøjslinjen:  
 
 

OPGAVE: 
 
Indtast nedenstående regneark. HUSK at I celle B11, B17 og B18 skal du 
skrive formler, som udregner tallet. Gem regnearket med navnet Viggo-1. 

 
 
Marker de celler, som dækkes af 
overskriften ”Viggo’s 
månedsbudget” – og klik dernæst 
på knappen ”Flet og centrer” 
 
Gør overskriften’s baggrund 
lysegrå, og vælg skriften Arial 
størrelse 16 fed med i BLÅ farve. 
 
De andre overskrifter (Udgifter, 
Indtægter og Saldo) skal være 
fed og med RØD skrift på 
lysegrøn baggrund. 
 
Det endelige tal (saldoen i B18) 
skal også formateres med RØD 
skrift. 
 
 
 

Gem regnearket igen med samme navn (Viggo-1). 



Noah’s A4-Ark Excel-3: formatering i store ark  Side 2 

OPGAVE:  
 
Lav et regneark, som det du ser her på siden (Se også vedhæftede bilag. 
Der er en udgave med formlerne og en uden formlerne). 
 
OBS: I B7 skrives formlen  =(B3+B4-B5-B6)*0,52  (den beregner skatten) 
 
HUSK at du med fordel ofte kan kopiere både tal og formler fra den ene 
kolonne til de andre. 
 
Overvej om det i dette tilfælde er nødvendigt at benytte ”absolutte 
cellereferencer” i nogle af formlerne ! 
 
 
Brug mulighederne for at formatere regnearket, når det er færdigt: 
 
 Skrift-type 
 Skrift-størrelse 
 Fed og kursiv 
 Skrift-farve 
 Baggrunds-farve på en celle eller flere sammenhængende celler 
 
Meningen med at formatere regnearket på denne måde – er naturligvis at 
det skal være mere overskueligt at se, hvad det handler om og forstå 
tallene. 
 
På nettet kan du hente et halvfærdigt regneark (Budget-udkast) på 
www.noah2900.dk/hgweb > Excel ! Gør selv regnearket færdigt ! 
 


