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• Bliv fortrolig med PowerPoint 2010
• Arbejd med tekst, farver, baggrunde og figurer

• Fotoalbum, diasshow, udskrivning og meget mere

• Diastyper, diasmaster og masterlayouts
• WordArt, grafik, billeder, video og lyd
• Tabeller, regneark, diagrammer og SmartArt

POWERPOINT 2010 – LÆR DET SELV
Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsenta-
tioner i programmet PowerPoint 2010. Du får en god 
introduktion til programmets brugerflade og de for-
skellige diastyper, du kan arbejde med. Du lærer at 
indsætte, redigere og formatere tekst på de enkelte 
dias og forskønne dem med farver, baggrunde og 
tegnede figurer. 

Du kan endvidere læse om, hvordan du giver din 
præsentation endnu mere liv og kvalitet med bl.a. 
grafik, regneark, diagrammer, videoer og lyd, og 
hvordan du kan bruge PowerPoint 2010 som digitalt 
fotoalbum. Endelig lærer du naturligvis at organisere 
og afvikle din præsentation som et diasshow samt 
udskrive uddelingskopier.
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Indledning
Med PowerPoint 2010 kan du hurtigt og ef-
fektivt oprette dine egne præsentationer med 
det indhold, layout og design, du ønsker.  

PowerPoint 2010 – lær det selv gennemgår først 
og fremmest alle programmets grundlæg-
gende funktioner, og derudover kan du læse 
om nogle af de mere avancerede dele af pro-
grammet. Gennem øvelser får du mulighed 
for at prøve funktionerne i praksis.  

Hvem er hæftet skrevet til? 
Hæftet henvender sig både til brugere, der 
ikke kender PowerPoint i forvejen, og til bru-
gere, der gerne vil lære PowerPoint i version 
2010 at kende. Jeg forudsætter, at du er vant 
til at arbejde med Windows-programmer.   

W I N D O W S  7 ,  V I S T A  E L L E R  X P ?  

Office 2010 med PowerPoint er til dette hæf-
te installeret på en pc med Windows 7, men 
hæftet kan også bruges til andre platforme, 
hvad enten det er Windows Vista eller  
Windows XP. 

Hæftets opbygning og indhold 
Hæftet indledes med en detaljeret gennem-
gang af brugergrænsefladen, så du lærer 
programmets opbygning at kende.  

Herefter gennemgår jeg, hvordan du: 

 opretter dine egne præsentationer 
 redigerer design og layout 

 indsætter og redigerer billeder, figurer, 
tabeller, diagrammer og andre grafiske 
objekter 

 tilføjer animationer 
 indstiller, hvordan diasshowet skal afvik-
les eller udskrives.  

Programmet indeholder en omfattende hjæl-
pefunktion, som jeg vil anbefale dig at bruge 
som supplement, når du vil have uddybet et 
emne.  

Læsevejledning 
Tekst, du skal indtaste, er vist med denne 
skrift. 

Programelementer – fx navne på faner, bånd, 
knapper, dialogbokse og genvejstaster – er 
vist med denne skrift.  

Kommandoen Nyt dias vises fx sådan: 

Startside  Dias  Nyt dias. 

Startside er den relevante fane på båndet. 
Dias er gruppen.  
Nyt dias er den knap, du skal klikke på. 

 

God fornøjelse! 
Kirsten Kristensen 

Oktober 2010 
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1. I gang med PowerPoint 2010 
I dette kapitel får du en gennemgang af, hvor-
dan PowerPoint 2010 er bygget op, og du op-
retter din første præsentation. 

Først skal du starte programmet: 

Start programmet 
1 Klik på knappen Start nederst til venstre i 

Windows´ proceslinje. 
2 Vælg Alle Programmer  Microsoft Office 

 Microsoft PowerPoint 2010. 

PowerPoint viser en ny, tom præsentation, 
som er klar til at blive udfyldt med tekster, 
farver og billeder. Men inden du kommer der-
til, vil jeg præsentere PowerPoint-vinduet.   

PowerPoint-vinduet 
I figur 1.1 ser du den øverste del af program-
vinduet. Hvis du kender PowerPoint i versi-
on 2003 eller tidligere, vil du opleve markan-
te nyskabelser. Den mest gennemgribende er, 
at de værktøjslinjer og menuer, som du i så 
fald kender, ikke længere findes. De er afløst 
af et bånd med ikoner, og de enkelte kom-
mandoer er organiseret under faner.  

Her får du en detaljeret gennemgang af vin-
duets enkelte elementer: 

Titellinjen 
Allerøverst på skærmen finder du Titellinjen, 
som indeholder dokumentets og program-
mets navn. I højre side ser du de tre knapper 
til at minimere, maksimere/gendanne og luk-
ke programvinduet. 

 
Figur 1.2 Knapperne Minimer, Gendan og Luk. 

Værktøjslinjen Hurtig adgang 
I venstre side af titellinjen finder du værktøjs-
linjen Hurtig adgang. 

Kommmandoerne i denne værktøjslinje er al-
tid synlige og let tilgængelige, uanset hvilken 
opgave du er i gang med at løse.  

 
Figur 1.3. Værktøjslinjen Hurtig adgang. 

Hurtig adgang indeholder som udgangspunkt 
kun ganske få kommandoer, nemlig Gem, 
Fortryd og Annuller fortryd, men du kan selv 
tilføje alle de kommandoer, som du har mest 
brug for. Læs på side 75, hvordan du tilpas-
ser Hurtig adgang. 

 
Figur 1.1 Programvinduets øverste del. 
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Menuen Filer: Backstage-visning 
Fanen Filer er placeret til venstre og er tyde-
ligt markeret med orange fanefarve. Når du 
klikker på Filer, åbner du en menu med den 
såkaldte Backstage-visning. Menuen indehol-
der mange af de kommandoer, du kunne 
finde under menuen Filer i ældre versioner af 
PowerPoint. 

Du skal bl.a. bruge menuen, når du vil gem-
me, udskrive og åbne filer.  

Under menupunktet Seneste i Backstage-vis-
ningen bliver navnene på de senest åbnede 
filer vist, så de er lige til at åbne. Se figur 1.5. 

Alle de andre faner 
Til højre for fanen Filer ser du programmets 
”almindelige” faner. Når du arbejder med de 
grundlæggende funktioner i PowerPoint, er 
otte faner synlige, men når du arbejder med 
specielle funktioner, kommer andre faner au-
tomatisk frem. Fx bliver fanen Billedfunktioner 
vist, når du markerer et billede.  

 
Figur 1.4 De otte faner, der altid bliver vist. 

I figur 1.1 kan du se et eksempel, hvor fanen 
Startside er valgt. Den indeholder alle de 
funktioner, som det har vist sig, at de fleste 
brugere anvender meget ofte, fx Kopier, Sæt 
ind, Nyt dias og Skrifttyper. 

Båndet 
Når du klikker på en fane, viser båndet de 
funktioner, der hører til fanen. Nogle af 
knapperne, som fx Tabel og Fotoalbum i figur 
1.6, er udstyret med en trekantet pil forneden 
på knappen. Når du klikker på den, bliver en 
undermenu åbnet. 

 
Figur 1.6 Her ser du den ene halvdel af båndet, som det 
ser ud, når fanen Indsæt er valgt. 

Grupper 
Båndet er inddelt i navngivne grupper af 
funktioner, som naturligt hører sammen. I fi-
gur 1.6 ser du grupperne Tabeller, Billeder og 
Illustrationer.  

 
Figur 1.5 Eksempel på Backstage-visningen i PowerPoint. Her er menupunktet Seneste vist.
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I nederste højre hjørne af enkelte grupper vi-
ses en lille pil. Når du klikker på den, bliver 
en dialogboks åbnet, og der er mulighed for 
at vælge flere indstillinger og funktioner.  

 
Figur 1.7 Pilen i højre hjørne er dialogboksvælgeren. 

Arbejdsområdet 
Figur 1.8 viser programvinduet, som det ser 
ud i normal visning, når du lige har startet 

programmet, og der kun er et enkelt, tomt 
dias i præsentationen.  

På billedet ser du titelsiden, som er præsenta-
tionens første side. Vinduet er inddelt i tre 
områder: 

 Til venstre finder du diasoversigten med 
miniaturebilleder af de enkelte dias. Her 
kan du nemt skifte mellem enkelte dias i 
præsentationen med et enkelt klik. 

 Det store område er diasruden, som viser 
det dias, du har valgt at arbejde med. 

 Den nederste lille rude giver plads til at 
skrive egne noter, som du kan bruge, når 
du viser diasshowet.  

 

Figur 1.8 Programvinduet i PowerPoint 2010. Et dias kan bl.a. indeholde pladsholdere, hvor du kan klikke og skrive 
tekster.

Diasoversigt 

Diasrude 

Noterude 
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Statuslinjen 
Under notevinduet er statuslinjen placeret. Se 
figur 1.9. I venstre side vises forskellige op-
lysninger om præsentationen: Antal dias, de-
signtemaets navn og sprog. Til højre ser du: 

    Visningsknapper, som jeg gennemgår i de-
taljer i det følgende. 

 
 Zoom. Flyt skyderen i midten for at zoome 
hurtigt og gradvist, eller klik på knapper-
ne + eller – . 

 
 Knappen   Tilpas dias til aktuelt vindue. Klik 
her for at forstørre eller formindske 
diasset, så det fylder ruden ud.  

Visninger 
Du kan vælge forskellige Visninger – forskel-
lige måder at se dine dias på – når du opret-
ter, organiserer og viser dine præsentationer. 
De fire mest brugte visninger er:  

 Normal visning.  
 Diassorteringsvisning.  
 Læsevisning.  
 Diasshow.  

Normal visning 
I figur 1.8 kan du se et eksempel på Normal 
visning. Her er god plads til at arbejde med 
det enkelte dias, og du kan samtidig se både 
noteruden og de enkelte dias i diasoversig-
ten. 

Hvis du vil tilpasse en af de tre ruder i størrel-
se, trækker du i kanten af den aktuelle rude.

 
Figur 1.10 Udvid fx noterudens størrelse ved at trække 
med musen i rudens ramme. 

 
Figur 1.11 Her er noteruden gjort større. 

Diasoversigten 
Øverst i diasoversigten er der to faner: 

 
Figur 1.12 Fanerne Dias og Disposition i diasoversig-
ten.

 
Figur 1.9 Statuslinjen. 
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Den venstre fane, Dias, er valgt som stan-
dard. Her kan du hele tiden følge med i, 
hvordan dine dias ser ud, og du kan hurtigt 
skifte til et andet dias ved at klikke på det i 
oversigten.  

Den højre fane er Disposition. Den bruger du, 
når du vil indtaste tekst hurtigt og nemt på 
de enkelte dias og arbejde med punktopstil-
linger i flere niveauer. Senere i dette kapitel 
gennemgår jeg nærmere, hvordan fanen  
Disposition fungerer. 

  
Figur 1.13 Hvis du udvider diasoversigtens bredde ved 
at trække i dens højre ramme, så ser du overskrifterne 
“Dias” og ”Disposition” i stedet for symboler på faner-
ne. 

T I P  

Du kan lukke diasoversigten ved at klikke på 
krydset øverst til højre. Det giver mere plads 
til at arbejde i diasruden. 

Diassorteringsvisning 
Diassorteringsvisning, hvor du i diasruden 
ser mange dias på én gang, giver et godt 
overblik over præsentationen.  

Det er praktisk, når du vil kopiere, flytte eller 
slette dias, når du vil redigere designet på 

flere dias på samme tid, eller når du vil føje 
effekter til alle dine dias på én gang. 

Afhængigt af din skærmopsætning kan du se 
mellem 16 og 36 dias på skærmen samtidig. 

 
Figur 1.14 Diassorteringsvisning. 

Læsevisning 
Den tredje visningsknap i statuslinjen bruges 
til at afprøve den færdige præsentation som 
et diasshow. Præsentationen bliver vist i et 
vindue på skærmen og fylder ikke hele 
skærmen ud. 

Diasshow 
Denne knap starter visning af præsentatio-
nen som et rigtigt diasshow, der fylder hele 
skærmbilledet ud. 

Notevisning 
Ud over de fire visninger, som du finder i 
statuslinjen, kan du også bruge Notevisning, 
hvor halvdelen af siden er reserveret til tale-
rens noter.  

Du skifter til Notevisning sådan:  

1 Vælg fanen Vis yderst til højre i fanelinjen. 
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2 Klik på knappen Noter i gruppen Præsen-
tationsvisninger. Som du kan se i figur 1.15, 
kan du her også skifte til de øvrige vis-
ninger. 

 

Figur 1.15 Præsentationsvisninger.  

I modsætning til de andre visninger er Note-
visning særligt designet til udskrivning. Som 
du kan se i figur 1.16, får du et stående A4-
format, når du vælger at vise noter.  

Selve indtastningen af dine noter kan enten 
ske i Notevisning eller i Normal visning, hvor 
notevinduet vises nederst i billedet. 

  
Figur 1.16 Notevisning. Her er god plads til at skrive 
egne noter, og siderne er klar til at blive skrevet ud på 
en printer i A4-format. 

Se en udskrift 
Sådan kan du få vist, hvordan præsentatio-
nen ser ud i udskrift: 

1 Klik på fanen Filer. 

2 Klik på menupunktet Udskrivning. I højre 
side af skærmen ser du det aktuelle do-
kument, som det vil se ud, når det er 
skrevet ud på en printer. 

Læs mere om udskrivning på side 69. 

Hjælp 
Klik på spørgsmålstegnet i højre side oven 
for båndet for at åbne hjælpeprogrammet, 
hvor du både kan søge i de hjælpetekster, der 
er installeret på computeren, og online via 
Microsofts hjemmeside. 

Opret en ny præsentation 
Når du vil oprette en ny præsentation, kan 
du starte helt forfra med en tom præsentati-
on, eller du kan tage udgangspunkt i en af de 
skabeloner, der følger med programmet.  

Hvis PowerPoint allerede er startet, gør du 
sådan for at oprette en ny præsentation: 

1 Klik på Filer og derefter på Nyt: 

 
2 Marker Tom præsentation, eller vælg en af 

de foruddefinerede skabeloner.  
3 Klik på knappen Opret. 

I vinduet Nyt finder du: 
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 Tom præsentation: Vælg dette for at opret-
te en ny præsentation helt fra bunden, 
hvor du selv tilføjer farver og designs.  

 Senest åbnede skabeloner: Her finder du de 
skabeloner, du senest har brugt. 

 Eksempelskabeloner: Her kan du vælge 
mellem nogle få skabeloner og præsenta-
tioner, der er installeret med programmet. 
Skabelonerne indeholder flere dias med 
grafik, layout, fonte og farver – lige til at 
lægge dit eget indhold i.  

 Temaer indeholder farveskemaer og lay-
out. Det er nemt at skifte tema på en præ-
sentation, som du er i gang med at opret-
te. Læs mere om det i kapitel 2 og 3.  

 Mine skabeloner: Her ligger de skabeloner, 
som du selv har oprettet og gemt.  

 Ny ud fra eksisterende: Vælg dette punkt 
for at btage udgangspunkt i en præsenta-
tion, du tidligere har gemt. Så åbner du en 
ny præsentation, der har samme indhold 
og design som den gemte præsentation, 
du vælger.  

I gruppen Office.com-skabeloner kan du finde 
Microsofts gratis skabeloner på nettet. Her 
bliver der jævnligt tilføjet nye skabeloner, så 
det er en god idé at tjekke indholdet en gang 
imellem. 

T I P  

Under Microsoft Office Online  Designdias 
kan du stadig finde mange af de skabelo-
ner, som du måske kender fra ældre versio-
ner af PowerPoint. 

På de næste sider får du først en hurtig gen-
nemgang af, hvordan du opretter en præsen-
tation på to forskellige måder, nemlig: 

 Brug en skabelon med både design og 
indhold som basis. 

 Brug blot et færdigt design som basis. 

Derefter skal du selv prøve at oprette en præ-
sentation helt fra bunden. 

Brug en skabelon med  
design og indhold 
Det kan være et tidskrævende arbejde at de-
signe en præsentation helt fra bunden med 
farver, layout, baggrundsgrafik osv. Men det 
behøver du heldigvis heller ikke! 

I denne øvelse lærer du at bruge en skabelon 
som udgangspunkt for din præsentation. 
Skabelonen giver hjælp til både design og 
indhold, da den indeholder flere dias med 
tekst, som du kan redigere efter dit eget be-
hov. Skabelonerne dækker så forskellige em-
ner som Klassisk fotoalbum, Quiz-program og 
Kursus og meget mere. 

Præsentationer med indhold findes dels som 
installerede eksempelskabeloner på din com-
puter, dels på internettet under betegnelsen 
Office.com-skabeloner. I denne øvelse skal du 
bruge en præsentation, der allerede er instal-
leret. 

1 Klik på Filer og derefter på Nyt.  
2 Klik på Eksempelskabeloner.  
3 Klik på Introduktion til PowerPoint 2010: 

 




