2.995 kr inkl. moms

Full koll på siffrorna

I kursen går vi igenom de vanligaste och mest användbara funktionerna
i programmet. Du kommer att lära dig hantera formler och funktioner,
formatera data, arbeta med flera blad, sortera och filtrera data, skapa tabeller
och diagram samt mycket mer.
•
•
•
•

Du studerar helt på egen hand, inga tider att passa
Kursen är mycket övningsinriktad och du mailar in dina uppgifter
Alla uppgifter bedöms personligen av läraren
Läraren har arbetat som redigerare på ett av Sveriges största företag

Excel grund
• Grunder i Excel
• Skapa, öppna, spara och stänga en kalkyl
i Excel
• Hantera arbetsböcker
• Arbeta med flera blad
• Utskrifter och utskriftsformat

•
•
•
•
•

Formler, beräkningar och funktioner
Skapa och redigera diagram
Tabellhantering
Använda funktionsverktyget
Snabbanalysverktyget
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Deltagare & målgrupp
Excelkursen vänder sig till alla som vill lära sig
hantera programmet.

skickas in via vår portal och som kommenteras av
läraren. Läraren finns som support via mail under
hela kursen.

Mål med kursen Excel grund
Att förstå hur du lägger upp kalkylblad från början
och hur du skapar lättare uträkningar.

Tillträde till kursen
Du har tillgång till kursen 12 månader extra utöver
själva kurstiden för repetition. Skulle du behöva
längre tid för dina inlämningsuppgifter ordnar vi
det utan problem.

Förkunskaper
Inga
Kursupplägg
Kurs Excel grund är upplagt så att varje vecka har
vi teori varvat med videofilmer och till varje veckas
genomgång hör en veckans övningsuppgift som

Arbetsformer
Kurs Excel är helt på distans. Kursen är mycket övningsinriktad och består av olika inlämningsuppgifter som kommenteras av läraren. Läraren finns
också via mail och du har support dygnet runt.

Kursinformation

Direkt efter att du har genomför ditt köp och det har godkänts får du tillgång till kursen.
Kursen tar ca 4 veckor om du lägger ner 10-15 timmar per vecka. Dock har du tillgång till kursen
i 12 månader och under hela den tiden har du full support från din lärare.

Kursen kostar 2.995 SEK inkl moms (2.396 SEK exkl moms).
Det finns inga tider att passa utan du gör kursen helt i din egen takt. Allt material finns tillgängligt från början. Så har du mer tid ena veckan kan du arbeta på mer än en annan vecka. Allt upp
till dig.
Kursen är upplagd med videofilmer som du sedan får övningsuppgift till. Övningsuppgiften
skickas in för kommentarer.
Kursen är inte studiemedelsberättigad.
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