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Namn:

Tangentbordet

F1-F12

Esc

Tangentbordet kan indelas i fyra grupper:
1. Alfanumeriska tangentbordet där tangenterna sitter ungefär som på en
skrivmaskin
2. Markörförflyttningstangenterna och redigeringstangenterna
3. Numeriska tangentbordet som liknar en räknemaskin
4. Funktionstangenterna där funktionen på F1-F12 varierar mellan olika
program

Används för att avbryta pågående arbete. Har samma funktion som knappen
”avbryt” i Windows dialogfönster.

Tabulatortangenten används för att hoppa till nästa tabulatorläge eller kolumn i
ordbehandlings och kalkylprogram.

Caps Lock

Används för att koppla om varaktigt till stora bokstäver. Fungerar inte på
översta raden med siffertangenterna.

Används för att tillfälligt växla till stora bokstäver eller översta tecknet på
tangenterna.

Ctrl

Controll -tangenterna (2) används för att få ytterligare funktioner på
tangentbordet. Funktionen kan variera i olika program.

Liknar Ctrl-tangenten och kan sägas vara en alternativ shifttangent
Alt
Tangenten flyttar markören ett steg i taget bakåt samtidigt som tecknen raderas.
Den vanligaste tangenten för radering av felskrivna tecken .

Tangenten måste ofta användas för att få ett inskrivet kommando verkställt.I
Windows har den samma funktion som ”OK –knappen” i dialogfönster.
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Alt Gr

Insert

Delete

Alternativ shift-tangent som används för att få det nedre högra tecknet eller
tecknet på tangenternas framkant.

Växlar mellan insättningsläge och överskrivningsläge i vissa
ordbehandlingsprogram

Raderingstangent som raderar tecknet till höger om markören. I Windows kan
man markera text, bilder, filer mm och radera genom att trycka på tangenten.

Flyttar markören till början på raden
Home
Flyttar markören till slutet på raden
End

Page
Up

Page
Down

Flyttar markören stegvis uppåt när datamängden är större än vad som får plats
på en bildskärm.

Flyttar markören stegvis nedåt när datamängden är större än vad som får plats
på en bildskärm.

Markörförflyttningstangent som flyttar markören ett tecken åt höger.

Num
Lock

Print
Screen

Växlar funktionen på det numeriska tangentbordet mellan siffror och
markörförflyttningstangenter.

Kopierar bilden på bildskärmen och lägger den i urklipp. Den går sedan att
klistra in i andra program t ex ordbehandling och ritprogram.
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