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Microsoft PowerPoint 2013 DK 

PowerPoint 2013 
 
 

PowerPoint 2013 er en del af Microsofts kontorpakke Microsoft 
Office 2013. Programmet er et præsentationsprogram. Du kan 
på de følgende sider finde ud af, hvad et præsentationspro-
gram kan - men måske spørger du dig selv: Hvad kan jeg 
bruge et præsentationsprogram til? 
 
Et præsentationsprogram kan bruges til at præsentere et 
emne ved foredrag, på konferencer, ved messer og mange an-
dre steder. Du kan også lave præsentationer, der vises på In-
ternet. 
 
En præsentation kan være i form af følgende ting: 
 

• Et diasshow der vises på en computer og evt. en stor-
skærm. 
 

• Overheads som kan bruges overalt til møder i for-
eningslokaler, forsamlingshuse med mere. 
 

• Tegninger og diagrammer som du bagefter kan hente 
ind i dit tekstbehandlingsprogram eller andre pro-
grammer, hvor du kan få brug for at vise billeder. 
 

Du kan med PowerPoint få nytte af alle de grafiske muligheder, 
som en personlig computer i dag indeholder - du kan bruge 
fotografier fra dit digitale kamera eller fra din scanner. 
 
Du kan faktisk også bare nøjes med at lege med grafikken - 
tegn og komponer dine egne billeder med PowerPoint - og vis 
dem for dine venner.  
 
PowerPoint er et brugervenligt program. Du vil ved at gen-
nemgå dette kursus blive fortrolig med en del af PowerPoints 
funktioner. 
 
Kurset er tilrettelagt så folk helt uden kendskab til PowerPoint 
kan komme i gang. Det vil være en fordel med kendskab til 
Windows. 
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Præsentation 
 
"Præsentationen" er det grundlæggende i PowerPoint. En præ-
sentation er den samlede helhed - det færdige arbejde. En 
præsentation er det, du skal udføre. 
 
Præsentationen, der klargøres på computeren, skal senere vi-
ses for andre: Som et diasshow, hvor præsentationens enkelte 
billeder afløser hinanden på computerskærmen - eller på lær-
redet. Som overheads eller som udskrevne sider i en brochure, 
et tidsskrift - eller blot delt ud til f.eks. konference deltagere 
på stedet. 
 
En præsentation skal overbevise. Med så enkle og så visuelt 
tydelige midler som muligt skal budskabet frem. Det budskab, 
DU sidder inde med, skal formidles til forsamlingen og læ-
serne. De skal forstå det - eller i alt fald blive så interesseret, 
at de også gider læse den rapport og de tal, der evt. ligger 
bag. 
 
Lad os derfor starte med følgende gode råd: 
 
- Brug ikke for mange effekter. Det skaber bare forvirring. 
 
- Brug et gennemgående layout. Alle præsentationens bil-

leder skal have fælles baggrund m.m. Alle skal kunne 
se, at DIT budskab hænger sammen. 

 
- Skift ikke mellem skrifttyper. Der er mange spændende 

typer at vælge imellem, men for mange forskellige giver 
et rodet indtryk. Og husk at din mindste tekst normalt 
ikke bør være på mindre end 18 punkter, da alle – også 
dem bagerst i salen – skal kunne følge med. 

 
- Lav ikke lange tekster. Dem kan du spare til rapporten 

- præsentationen er en appetitvækker for øjnene, ikke 
den endelige rapport. Lange tekster kan man ikke nå at 
læse. 
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Oprettelsen af præsentationer 
 
En præsentation består af en række dias – engelsk: slides - 
der svarer lidt til et antal sider i et dokument. Disse dias tæn-
kes placeret, således at de udgør en helhed og en sammen-
hæng. 
 
Således kan præsentationen f.eks. starte med en titelside (Ti-
teldias), fortsætte med en disposition (Titel og Tekst), hvoref-
ter følger forskellige typer dias, der hver især kan være sat op 
på forskellige måder. 
 
Der kan være tale om forskellige typer datadiagrammer, or-
ganisationsdiagrammer, punktopstillinger ved siden af dia-
grammer eller Clipart med meget mere. Eller blot tegninger 
tegnet i PowerPoint. 
 

Skabeloner og autolayout 
 
PowerPoint 2013 gør oprettelsen af præsentationer let for dig, 
idet der stilles både skabeloner og foruddefinerede dias til rå-
dighed – det kaldes for Diaslayout – eller bare Layout. 
 
En skabelon – engelsk: Template - er et foruddefineret layout 
til din præsentation. Du kan frit skifte mellem dem og vælge 
den, der bedst passer til dine behov. 
 
Der følger en lang række såkaldte designskabeloner med Po-
werPoint, som du kan øve dig på – men husk at du bør lave 
din egen tilpassede skabelon, der viser netop din og din orga-
nisations profil. 
 
I PowerPoint bruges udtrykkene design og skabelon om det 
samme – herefter blot omtalt som skabeloner. 
 
En skabelon indeholder bl.a. en valgt baggrund, et farve-
skema, valg af skrifttyper og baggrundsgrafik som faste logoer 
mm. Desuden kan du placere fast indhold på skabelonen, så 
du ikke behøver at indtaste det samme, hver gang du skal 
bruge den. 
 
De fleste af disse elementer vælger du på masteren. 
 
Et Diaslayout er et foruddefineret dias med rammer, som du 
med det samme kan placere indhold i. 
 
I PowerPoint er der rigtig mange forskellige måder at sam-
mensætte et dias på – med forskellige blandinger af tekst og 
indhold. 
 
På langt de fleste autolayouts er der to rammer – en til diasets 
overskrift og et til det egentlige indhold. Nogle autolayouts har 
dog flere rammer, hvis der f.eks. skal stå to spalter tekst over-
for hinanden eller hvis en punktopstilling skal ledsages af et 
billede eller et diagram. 
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En sådan ramme kaldes for en pladsholder. 

Fast indhold i dias 
 
Her er nogle af de typer indhold, som PowerPoint på forhånd 
understøtter: 
 

• Titler – præsentations overskrift 
 

• Punktopstillinger (bullets) – nummererede eller andre 
punktbaserede tekster i en eller to kolonner.  
 

• Datadiagrammer – det være sig søjler, cirkler, kurver 
eller andre mere eller mindre kendte – og læsbare - 
diagramtyper. 
 

• Organisations- og andre specialdiagrammer -  
SmartArt 
 

• Tabeller 
 

• Forskellige former for billeder, objekter, videoer og  
animationer 
 

• Du kan også vælge at arbejde på et blankt dias, hvor 
du selv efterhånden vælger, hvad der skal placeres på 
diasset. Eller du kan nøjes med en overskrift på dit 
dias. 

 
Bemærk at selve objekt-begrebet (OLE) gør, at man stort set 
kan sætte hvad som helst ind i PowerPoint – også selv om det 
ikke umiddelbart ser ud til at kunne lade sig gøre. 
 

Mastersider 
 
Der er flere forskellige mastersider i PowerPoint. Her kan 
man redigere alle de elementer, der går igen på alle siderne - 
så som baggrund, logoer, farver, skrifttyper m.m. I PowerPo-
int er der flere forskellige mastersider: 
 
Diasmaster viser standarder for alle almindelige dias. Her kan 
du også redigere i de enkelte layouts indenfor en bestemt ska-
belon. 
 
Titelmaster viser standarden for din forside – titeldias. Dette 
dias skal du dog oprette separat og er kun nødvendigt, hvis 
titlen ikke står rigtigt med den almindelige master. 
 
Master for Noter viser standarden for dine udskrevne noter. 
 
Master for uddelingskopier viser standarden for udskrift af 
flere dias (op til 9) på en udskrevet side. 
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PowerPoints brugerflade 
 
Når du åbner PowerPoint, kommer du direkte ind i program-
mets velkomstskærm. Hvor du kan vælge dit design: 
 

 
 
Klikker du på en af de foreslåede designs, får du yderligere 
mulighed for at bladre i designs og temafarver: 
 

 
 
Her vælger vi at oprette en almindelig, blank præsentation.  
Herefter kommer du ud på arbejdsskærmen. 
 
Der er allerede oprettet en såkaldt blank (bare med hvid bag-
grund) præsentation med et titeldias. 
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Normal visning 

Den arbejdsskærm, du kommer ind på, kaldes for Normal 
Visning, og viser følgende vinduer: 
 

• Dias centralt i billedet 

• Oversigt over dias eller disposition til venstre (skift mel-
lem dem ved at klikke på fanebladene for oven) 

På statuslinjen kan du tillige ved at klikke på denne knap 
aktivere visning af noter for neden: 

 

 

 
Nederst til højre kan du skifte mellem de forskellige visnings-
former (du kan også bruge View-fanebladet). 
 

 
 
Eller på Vis-fanebladet: 
 

 
 
Klikker du på ikonet på statuslinjen for Normal Visning vises 
Dispositions Visning – og omvendt. 
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Ud over Normal Visning er der: 
 

• Dispositions Visning  

• Diassortering 

• Diasshow 

• Læse Visning 

• Noter (aktiveres via Vis-fanebladet) 

 
Derudover er der her adgang til at se dine mastere – herom 
senere. 
 
Lige nu vil vi koncentrere os om arbejdet med det enkelte dias. 
Derfor skal du gå tilbage til Normal visning. 

Båndet 

 
I toppen af programmet finder du båndet, der indeholder de 
faneblade og værktøjslinjer, som i Office 2007, 2010 og 2013 
har afløst de gamle menuer og værktøjslinjer. 
 
Fanebladene dækker over værktøjslinjer, som altså ligger i ni-
veauer under hinanden. Det er så Microsofts tanke, at man i 
arbejdet med præsentationen arbejder sig fra venstre mod 
højre. 
 
Bemærk at funktionen Live Preview virker på den måde, at 
du straks kan se, hvordan dine valg påvirker din præsentation, 
før du træffer dit valg. Når der klikkes, er valget truffet. 
 
Hjem indeholder redskaber til den almindelige redigering og 
formatering af dias – klip, kopier og sæt ind, indsættelse af 
dias og valg af layout, skrifttyper, justering af tekst, tegning 
af simple autofigurer og valg af streger og farver mm. 
 
Indsæt bruges til at indsætte elementer på siden – tabeller, 
billeder, diagrammer, links, tekstbokse, sidehoveder og fød-
der, symboler med meget mere. 
 
Design bruges til side- og diasopsætning samt til valg af de-
sign, farveskemaer osv. 
 
Overgange og Animationer sætter liv i din præsentation og 
indeholder et vælg af effekter, du kan knytte til skift mellem 
dias og visning af de enkelte elementer i forbindelse med et 
diasshow. 
 
Diasshow bruges herefter til at afprøve og finpudse dit dias-
show. 
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