
Tastatur og touchmetoden 
Når man skal begynne å skrive ved hjelp av tastatur er det gjerne to hovedretninger; 
touch og LFT (let, finn, trykk) – den første ofte beskrevet som 10-fingermetoden og den 
andre som 2-fingermetoden. Jeg synes det er viktig og riktig at man lærer seg touch 
med en gang – det er ingen grunn til at man skal lære seg uvaner som senere skal 
avlæres igjen. Det finnes en rekke dataprogram som gir tastaturtrening etter 
touchmetoden, bl.a 10 fingre fra Mikroverkstedet 1(omtalt også på Moldeklevs blogg2).  
 
Touchmetoden baserer seg på at man finner de riktige tastene ved å kjenne hvor tastene 
er framfor å bruke synet. Dette gjør at man kan skrive mye raskere enn hvis man leter 
etter bokstavene visuelt og fører også til mindre belastningsskader. Utgangsstilling med 
touchmetoden er at man plasserer åtte fingre (ikke tommelene) på tastene i midtrekka 
og pekefingerne skal stå på hhv F og J (disse to tastene har gjerne et opphøyet punkt 
slik at man skal kunne kjenne at man har plassert fingerne rett). Man skriver ved at man 
bruker faste fingre til faste bokstaver ut fra utgangsposisjon, jeg har laget en skisse 
under som viser hvordan fingrene skal brukes. Det røde feltet i midten er pekefingerne 
på hver hånd, det gule feltet er langfinger, det rosa feltet ringfinger og det blå lillefinger. 
Den store tasten nederst i mørkere blått er spacetast/mellomromstast og her bruker man 
tommelen – hvilken tommel avhenger av om man sist har brukt høyre eller venstre 
hånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De blå symbolene (ved bl.a tallene 2, 3 og 4) får man ved å trykke ned Alt Gr før 
man trykker tasten. Trykker man f.eks 2-tallet vil man få @ (alfakrøll). Alt Gr har 
samme effekt som å trykke ned Ctrl+Alt.  

• Win Key brukes i kombinasjon med bokstaver i ulik programvare, f.eks OneNote 
hvor man kan ta skjermbilde ved å holde nede Win og trykke S-tasten.  

• Shift gir stor bokstav eller det øverste symbolet på tasten. Man bruker shifttasten 
på motsatt side av der man har bokstaven – en stor A gjør derfor at man bruker 
høyre hånds lillefinger på Shifttasten på høyre side og trykker ned A-tast med 
venstre hånds lillefinger. Caps Lock låser tastaturet til bare å gi store bokstaver 
(eller øverste symbol på tast).  

• Enter gir hardt linjeskift, mens Shift+Enter gir såkalt mykt linjeskift (brukes hvis 
man f.eks har punkter med innrykket tekst). Backspace gjør at man sletter 
bakover fra der markør står i dokumentet.  

• Tab gir innrykk. 
• Noen tastaturer har også en Fn-tast (funksjonstast) – denne henviser gjerne til en 

rekke taster som er fysisk plassert over tallene i toppen (F1=hjelp osv) og her 
kan man få tilleggsfunksjoner som å bytte til visning på to skjermer ved f.eks å 
trykke Fn+F5-tasten. 

                                          
1 http://www.mikroverkstedet.no/sw202.asp 

 Eva Bratvold 
 

2 http://moldeklev.wordpress.com/2009/03/18/10-fingre/ 
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