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PIM – Moment Presentera 

Materialet finns samlat på http://www.mbke.se 

Nivå 2 - Kommunicera – Bild – Ljud – Presentera - Planera 

Presentera A Bildspel 
Det finns många program och tillvägagångssätt du kan välja mellan för att 
du ska kunna visa presentationer. Kanske är innehållet stillbilder och 
mottagarna besökare på en utställning? I så fall kan det passa att göra ett 
bildspel i programmet PowerPoint och visa det med hjälp av en projektor. 
Ska presentationen vara muntlig kan samma presentationsprogram vara stöd 
för ett anförande. Oavsett om den som skapat innehållet är PowerPoint ett 
enkelt och bra berättarverktyg.  
Den som lägger tid och kraft på att bearbeta och ta fram ett intressant 
innehåll förtjänar en bra presentation. Bilder kan förstärka ett budskap och 
göra det mer tillgängligt. Görs presentationen digital finns den dessutom 
kvar och kan användas mer än en gång. Och kanske kan den upplevas av 
många fler än de som har turen att närvara vid premiären?  
PowerPoint är ett vanligt presentationsprogram som finns i många datorer 
både i hem och skolor. Att sprida och ta emot presentationer gjorda i 
PowerPoint är av den anledningen ganska lätt.  
Det här avsnittet handlar om att använda PowerPoint som 
presentationsverktyg och ger exempel på vad du kan tänka på om du vill nå 
ut med information eller ett budskap. Du får planera och skapa ett enkelt 
bildspel med hjälp av PowerPoint som ingår i Microsoft Office.  

1 Planera 
En väl förberedd berättelse eller presentation är något vi gärna lyssnar till. Men dagens 
mediebrus i form av ljud, bilder och film gör oss konsumenter ganska svårflörtade. Fångas vi 
inte direkt av mediet är risken stor att budskapet går oss förbi.  
Presentationer kan ha olika syften som till exempel att underhålla, informera, påverka eller 
skapa engagemang för någonting. När du bestämt syftet och idén med din presentation är det 
dags att arbeta med innehållet. Att ta fram ett innehåll och bearbeta det, är naturligtvis det 
största arbetet med presentationen, oavsett vilken form den ska ha. Beroende på om du ska ta 
fram ett manus för en berättelse eller en redovisning kan följande punkter vara till hjälp.  

Vad vill jag berätta? 
Vad, vem eller vilka handlar det om? 
Vad kommer att hända?  
Hur ska det sluta? 

Vad gör det här temat intressant? 
Det här känner jag till. 
Det här tror jag mig veta. 
Det här är min åsikt. 

Du vinner mycket på att ha mottagarna i åtanke när du planerar och gör en presentation. Vad 
förväntar de sig? Vad har de för förkunskaper? Presentera gärna din idé för någon kollega 
eller vän som kan ge dig respons. Tänk dig hur ditt färdiga bildspel ser ut, ur mottagarnas 
perspektiv. Var kritisk!  
Genom att presentera ett bildspel utformat som en personlig guidning vill jag göra åhörarna 
intresserade av att berätta om sin hemstad. Det blir ett förslag hur deras egna presentationer 
kan se ut och en struktur för omfattning och upplägg. Min tanke är att de sedan får välja ett 
antal platser och med hjälp av bild och text och ljud berätta om platserna.  
Ett sätt att planera ett innehåll är att göra en enkel skiss med bilder eller noteringar. När 
planeringen är färdig arbetas innehållet fram. Min första skiss för bildspelet ser ut så här.  
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1. Ture presenteras. Med sin lilla elbil vill han visa några bra mötesplatser i Göteborg.  
2. Tures tur startar vid centralstationen som är en bra mötesplats för alla som kommer 

med tåg eller buss till Göteborg.  
3. Ture kör Östra Hamngatan upp till Kungsportsplatsen. Där finns statyn 

”Kopparmärra”, en känd mötesplats.   
4. Färden går vidare längs Avenyn, där göteborgarna flanerar eller träffas på 

restaurangernas uteserveringar.  
5. Tures tur slutar längst upp på Avenyn, vid konstmuseet där statyn Poseidon finns. 

Poseidon var en havsgud i grekisk mytologi.  
6. Götaplatsen är Tures absoluta favorit-mötesplats. Vill ni veta varför?  

Gör en skiss över något du vill berätta. 
Kanske kan du göra en presentation av dig själv? 

2 Berätta med bilder 
Att bara ha text i en presentation är inte så 
kul.  
I PowerPoint finns det många möjligheter att komplettera eller förstärka texter med bild, ljud, 
film eller animation. Uttrycksmedlen kan tillsammans eller var för sig lätta upp presentationen 
och hjälpa den som tittar att ta till sig innehållet. Låt oss till en början fundera på hur bilder 
kan göra presentationen bättre. Titta på din planering fundera på vilka ställen bilder kan hjälpa 
till att förmedla innehållet? Är det möjligt att en bild kan ersätta någon text?  
I bildspelet om Ture skall bilderna få ett stort utrymme. Tillsammans med rubriker och några 
korta texter ska bilderna levandegöra de platser som nämns. En bra bild på guiden Ture ska 
återkomma i hela bildspelet för att förstärka uttrycket och kommunikationen.  
Bilder till bildspel kan du ordna på många olika sätt. Du kan göra egna illustrationer, för hand 
eller på datorn. Du kan fotografera egna bilder, hämta från bildarkiv på Internet eller hämta 
från Officepaketets mediebibliotek ClipArt. Mer om detta och hur du går tillväga finns i 
handledningen Bild.  
 
De bilder som används är från Multimediabyråns bildarkiv. Där finns många bilder på platser 
i Göteborg, fotograferade av Nils Sundberg. Dessa bilder får fritt användas i undervisning. 
Bilden på Ture tänker jag rita själv eller se om jag kan hitta i ClipArt.  
Arbetet med att ta fram innehåll i form av text och bild går många gånger hand i hand. Det är 
klokt att samla och organisera allt material i en gemensam mapp. Det ger en överblick och gör 
det enklare att flytta materialet till en annan dator. Under planeringen gäller det att fundera 
på i vilket syfte de olika bilderna ska användas och vilken funktion de har. Ska en bild vara 
informativ och hjälpa till att förklara, förstärka eller komplettera ett textinnehåll? Eller är den 
enbart dekorativ?  
Bildens placering och utformning är viktig för 
hur den uppfattas. Det finns en del knep för att 
framhäva en bild bland andra. En bild med 
avvikande färg eller med större storlek, 
framhävs tydligare än andra bilder. Var bilden 
placeras spelar också roll. Har du till exempel 
fyra liknande bilder på en sida syns bilden 
som du placerat i övre vänstra hörnet tydligare än de andra. Lägger du däremot en kraftig 
svart ram runt en av bilderna, blir det istället den som drar åt sig blickfånget.  
 
Sätter du samman bilder i ett i collage kan de se ut att höra samman, medan uppdelade bilder 
förstärkta till exempel med ramar, verkar mer åtskilda.  
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Det är viktigt att tänka på att bilder skapar associationer. En dekorativ 
bild som den här fågeln kan få åhöraren att tänka på helt andra saker än 
det du vill att han eller hon ska fokusera på. Kanske ska bilden av den 
anledningen placeras i slutet av bildspelet? Det är frestande att ta med 
många bilder i ett bildspel. Om inte bilden tillför något eller om du inte 
ska prata om bilden kan du lika gärna ta bort den. 

3 Skapa nytt bildspel 
För att du snabbt ska se möjligheterna med PowerPoint gör vi i 
det här exemplet ett mycket enkelt bildspel. När du startar 
PowerPoint öppnas direkt en ny tom presentation som du kan 
arbeta med.  
Om det inte gör det väljer du i menyraden Arkiv– Nytt 
(bildspel).  
 
En ny tom presentation visas och du kan börja arbeta 
med ditt bildspel. Den första bilden har en 
standardlayout med rubrik och en underrubrik. Bilden 
visas i mitten av programfönstret. Genom att klicka i 
ett textfält, aktiverar du textfunktionen så att du kan 
skriva din rubrik. Underrubriken kan till exempel 
bestå av ditt namn, författaren till bildspelet eller det 
datum då bildspelet gjordes. Vill du inte ha en 
underrubrik lämnar du textfältet som det är.  
 
Till höger om bildspelets första bild finns en snabbmeny som kallas 
åtgärdsfönster. I åtgärdsfönstret kan du navigera fram och tillbaka med 
hjälp av två pilar för att bygga upp din presentation.  
Alla funktioner som finns i åtgärdsfönstret går även att ta fram med hjälp 
av funktionerna i menyraden. Har du inte åtgärdsfönstret framme, tar du 
fram det genom att högerklicka på en grå yta i meny eller knappraden. I 
menyn som visas bockar du för Åtgärdsfönster.   
 

4 Infoga ny bild 
När första bilden i presentationen är klar är det dags att 
lägga till en ny bild. I PowerPoint kallas varje sida för en 
bild, något du inte ska förväxla med de bilder du själv 
lägger in i bildspelet. I PowerPoint kallas bilder i form av 
fotografier, teckningar eller liknade för bildobjekt.  
För att lägga in en ny bild, alltså en ny sida, tar du fram 
Bildlayout genom att klicka på framåt pilen längst upp till 
vänster i åtgärdsfönstret. Du kan också välja Infoga - Ny 
bild i menyraden.  
 
I åtgärdsfönstret presenteras ett antal bildlayouter du kan 
välja mellan. Med bildlayout menas hur text, rubrik, bilder 
och andra objekt visas i bilden. Klicka på rullisten och dra 
den nedåt för att se PowerPoints olika layoutmallar. Det finns mängder med layouter. Här 
väljer jag en med rubrik, för att sedan bygga en egen layout.  
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Klicka på den lilla pilen bredvid den layout du vill ha och välj Infoga ny bild. Den nya bilden 
visas mitt i programfönstret och du kan skriva i bildens rubrik på samma sätt som du gjorde 
med första bilden.  
I raden till vänster ser du de bilder du har i ditt bildspel. Växla mellan bilderna genom att 
klicka på den bild du vill arbeta med. Vill du ta bort någon bild, markerar du den och trycker 
på Delete-tangenten på tangentbordet.  
I mitt bildspel ska jag ha sex bilder med samma layout så jag infogar därför fem nya bilder på 
en gång. Dem ska jag senare arbeta vidare med. För att växla mellan bilderna klickar jag på 
önskad bild i vänsterraden där alla bilder visas som miniatyrbilder. 

5 Bilder från ClipArt 
Office-paketet innehåller ett mediebibliotek som heter ClipArt. I 
ClipArt finns bildobjekt indelade i olika kategorier som innehåller 
både fotografier och tecknade bilder. ClipArt läggs in på datorn då 
Office-paketet installeras. 
Ett annat alternativ är ladda hem ClipArt filer från Microsofts 
webbsidor. Där finns flera tusen. Från början fanns det inte så 
mycket att välja på i ClipArt och jag måste erkänna att jag tyckte 
bildobjekten var hemskt tråkiga. Idag är utbudet stort och varierat och 
det är istället lätt att fastna i galleriet och hämta för många.  
Ta fram den bildsida du vill ha ClipArt objektet på. Klicka på den svarta 
pilen som pekar nedåt i åtgärdsfönstret och välj Infoga – ClipArt. 
Alternativt välj i menyraden Infoga - Bildobjekt – ClipArt.  
 
I rutan som öppnas skriver du in ett sökord. Kontrollera att du söker i 
alla samlingar och bocka för vilken typ av mediefiler du söker. Jag väljer 
endast ClipArt och klickar på Sök.   
 
 
När ditt sökresultat visas klickar du på det bildobjekt du vill ha. Det hamnar då i den bildsida 
du har framme. För att justera bildobjektet till önskad storlek 
klickar du en gång på det och drar sedan med markören i någon 
av de punkter som visas i bildens hörn. Håll vänstra musknappen 
nedtryckt och dra bilden till önskad storlek. Blir du inte nöjd 
väljer du Redigera – Ångra i menyraden.  
Du kan även justera ljusstyrka, lägga till färgade linjer, ändra 
färg med mera på ditt ClipArt objekt. Vill du göra det klickar du 
med höger musknapp på bildobjektet du infogat och därefter 
Formatera bild. I rutan som visas gör du dina bildinställningar. 
Vill du ändra färg klickar du på knappen Ändra färg. I den ruta 
som då visas kan du enkelt ändra färg eller fyllning.   
 
Spara 
Om du inte redan har sparat ditt bildspel så gör det nu. Välj Arkiv och därefter Spara som. 
Skriv ett namn för ditt bildspel och spara på önskad plats på din dator. Tag för vana att spara 
med jämna mellanrum under arbetets gång.  
 

6 Lägg till text 
Ibland är det bra att själv kunna lägga in text på andra ställen än de som PowerPoints 
bildlayouter föreslår. För lägga in en text på ett valfritt ställe, gör du en textruta med hjälp av 
textverktyget i raden längst ner på skärmen.  
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Om textverktyget inte visas tar du fram det genom att i 
menyraden välja Visa – Verktygsfält – Rita. Skapa en textruta 
genom att klicka och dra en ruta där texten ska placeras. Skriv 
din text i rutan. Vill du flytta textrutan markerar du den genom 
att klicka på ramen och dra den dit du vill. Vill du ändra form på 
rutan markerar du rutan och drar i något hörn.  
Att visa text på skärm är en konst eftersom det gäller att ha ett 
kort och rakt språk. Det är få som vill läsa längre texter i 
bildspel. Måste du trots det presentera mycket textinformation 
kan du bryta upp texten i många mycket korta delar. Men ta bort 
all onödig information. Lätta också upp sidorna med bilder som 
förstärker budskapet i texterna.  
Om bildspelet ska visas med projektor måste du tänka på att göra texten tillräckligt stor så att 
alla kan läsa. Tag gärna i rejält och använd en storlek på 30-40 punkter. 

7. Infoga bildobjekt 
Kanske vill du lägga in bilder som du själv har ritat, tagit med din digitalkamera, eller hämtat 
från något bildarkiv på Internet? PowerPoint klarar av att infoga de vanligaste bildformaten.  
 
Gå till menyraden och väl Infoga - Bildobjekt - Från fil.  
Leta upp den fil du vill ha, klicka på den och välj 
Infoga. Vips hamnar bildobjektet på din sida. På 
samma sätt som med bilderna från ClipArt justerar du 
bildens storlek och läge. Markera ett hörn i 
bildobjektet genom att klicka på det, håll 
musmarkören nertryckt och dra ut bilden till önskad 
storlek. Observera att del bildobjekt är så stora att kanterna hamnar utanför sidan. 
Tänk på att små bilder som förstoras för mycket kan bli suddiga och fula då bildens pixlar 
kommer fram.  
Helst ska du redan innan du infogar bildobjektet i PowerPoint ha justerat dess storlek så att 
det vare sig är för stort eller för litet. Stora fotografier som inte är komprimerade ger en stor 
fil och bildspelet blir långsamt och svårare att hantera.   
 
Men du kan fixa till din bild även i PowerPoint till exempel för 
att öka eller minska bildens ljusstyrka, rotera eller beskära 
bilden. Markera bilden genom att klicka på den. Verktygsfältet 
Bildobjekt blir då aktivt. För att beskära bilden väljer du det 
svarta beskäringsverktyget. Klicka vid bildens kant och håll 
musmarkören nertryckt. Dra i den del av bilden du vill beskära. 
Blir du inte nöjd väljer du Redigera i menyraden – Ångra 
beskära bild. Bilden återställs direkt.  

Vanliga digitalfotografier sparade som jpg är alltid 
rektangulära. Ibland kan det vara trevligt att lyfta fram 
motivet genom att ta bort bakgrunden. Oftast är det bäst att 
göra detta i ditt bildbehandlingsprogram. Ett par 
metoder hittar du i handledningen Bild. Du kan antingen 
dölja bakgrunden genom att göra den enfärgad eller lägga 
till transparens i bilden och spara den som gif eller png.  
 
Om din bakgrund är rent enfärgad kan du också dölja den 
direkt i PowerPoint genom att använda knappen för transparens i verktygsfältet Bildobjekt. 
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Bäst resultat får du om gränsen mellan motivet och bakgrunden är mycket skarp. Är gränsen 
mjukt tonad kommer det att finnas kvar en svag ram av bakgrundsfärg runt bilden.  

Mer om att bearbeta bilder hittar du i handledningen Bild. 
 
Fotoalbumsfunktionen 
Om ni har PowerPoint i version 2002 eller högre finns det en funktion för att göra fotoalbum 
som låter dig göra ett bildspel på bara några minuter. Har ni en äldre version använder du 
Infoga bild från fil som beskrivs i kapitlet Presentera med PowerPoint. På detta sätt 
kan fotografierna från förmiddagens studiebesök visas för eleverna redan efter lunch eller vid 
drop-in eller föräldramöte. 
 
Skapa en mapp med ett antal bildobjekt du vill visa. Hur du skapar en mapp och laddar hem 
bilder beskrivs i handledningen Bilder.  
 
Öppna PowerPoint och välj i menyraden Arkiv – Nytt. 
Välj därefter i menyraden Infoga – Bildobjekt – Nytt 
fotoalbum.  
 
Rutan för Fotoalbum öppnas. Klicka på knappen under 
texten: Infoga bildobjekt från: Fil/disk... Leta upp din mapp 
med bildobjekt och markera de bilder du vill visa i 
bildspelet. 
För att markera alla bilder markerar du en bild och trycker 
därefter på Ctrl-tangenten och bokstaven A. Vill du 
markera flera bilder på en gång, men inte alla, kan du hålla 
Ctrl nere medan du klickar på filnamnen för de bilder du vill ha. När markeringen är klar 
väljer du Infoga. 
I mitten av rutan Fotoalbum, visas bildernas filnamn. De är listade i den ordning de kommer 
att visas i bildspelet. Klicka på ett bildobjekt i taget för att se vilket motiv det föreställer. Det 
är lätt att ändra turordningen på bilderna, till exempel sätta något bildobjekt före ett annat. 
Markera ett eller flera bildobjekt och ändra läget med hjälp av upp eller nedåt pilen till vänster 
om knappen Ta bort.  
Under förhandsvisningsfältet kan du även fixa till bilden något, till exempel rotera, justera 
kontrast eller ljusstyrka.  
Klicka först på bilden du vill justera och därefter på någon av funktionerna. Vill du ta bort ett 
bildobjekt markerar du det och väljer Ta bort.   

I rutan för Fotoalbum ställer du även in layouten 
för albumet.  
Layouten Anpassa till bild är förvalt och innebär 
att ett bildobjekt visas på varje sida och i största 
möjliga storlek. Men du kan också välja att visa 
ett, två eller fyra bildobjekt på varje sida och med eller utan rubriker till bilderna. Klicka på 
pilen till höger om Layout för bildobjekt för att se vilka alternativ som finns.  
Lägg märke till att när du väljer något annat alternativ än standardinställningen Anpassa till 
bild, har du möjlighet att välja Ramform och Formgivningsmall.  
 
Vill du ha en formgivningsmall klickar du på knappen Bläddra och letar upp en mall du vill 
ha som bakgrund till ditt bildspel.  
När du är klar med dina val klickar du på knappen Skapa och vips färdigställs ditt bildspel. 
Har du valt textrutor skriver du i din text i dem. Spara bildspelet och titta på det.  
Visst är Fotoalbumsfunktionen bra? Om du inte fastnar i att justera bilder och välja 
albumlayout, tar det inte många minuter att sätta samman ett bildspel. Det är läckert! 
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8. Visa bildspelet 
När alla bilder och texter ligger på plats är det dags att testköra 
presentationen. Välj Bildspel i menyraden – Visa bildspel.   
 
Bildspelet visas i fullskärmsläge och syns över hela skärmen. 
För att växla till nästa bild klickar du med markören 
någonstans i bildspelet eller trycker på mellanslagtangenten. 
För att avbryta bildspelet trycker du på Esc-tangenten.  
Glöm inte att återigen spara ditt bildspel. 
 

Övning  

PRESENTERA A - Presentera med PowerPoint  
Ladda hem de åtta bilderna här nedanför och skapa en presentation. Lägg in kartan på 
presentationens första sida och lägg små fotografier av platser ovanpå. Skapa textrutor som 
berättar vad det är för platser. Gör sedan ytterligare ett par sidor som presenterar de olika 
platserna. Spara ditt bildspel i din PIM-mapp. I nästa avsnitt kommer du att kunna arbeta 
vidare med det. 

    

  
  

OBS! Välj Spara mål som för att spara de olika bilderna. Om du väljer Spara bild som får du 
bara miniatyrer.  
Om du föredrar att ladda hem alla bilderna på en gång kan du välja 
den här komprimerade mappen. Den behöver du i så fall packa upp 
innan du kan använda bilderna.  

 
 Kontrollera så att du kan:  

• Planera ett bildspel 
• Infoga bilder och text 
• Visa ditt bildspel 

 

Kanske ser första sidan i ditt bildspel ut så här. Kan du göra 
kartan grön?    
Bilderna kommer från Multimediabyrån och FotoFinnaren. 
Där hittar du många andra bilder om du vill variera övningen. Givetvis kan du använda dina 
egna foton också! 
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Presentera B Färg, ljud och rörelse 
I avsnitt A gjordes ett enkelt bildspel om Göteborg som kallades "På tur 
med Ture".  
Nu är det dags att prova hur bildspelet kan bli ännu bättre genom att utnyttja 
fler av mediets möjligheter. 
Ett budskap kan förstärkas med hjälp av färg, form, ljud eller rörlig bild. PowerPoint har bra 
stöd för detta. Du kan till exempel sätta en personlig prägel på din presentation genom att 
välja bakgrundsfärg, textfärg, teckensnitt eller stil. Du kan animera bildobjekt och texter så de 
tas fram precis som du själv önskar. Om du vill kan du lägga in övergångar mellan bilderna 
och ställa in automatisk bildvisning. Du kan också göra presentationen mer levande för dina 
åskådare genom att lägga till ljudeffekter eller musikstycken. Eller varför inte spela in din 
egen berättarröst?  
Som du förstår har PowerPoint många möjligheter, så låt oss nu prova vad man kan göra. För 
det praktiska arbetet i det här kapitlet kan du använda det bildspel du gjorde i kapitel ett och 
bygga vidare på det. Spara det gärna i ett nytt namn så har du originalet kvar.  
Du kan också spara hem bildspelet På tur med Ture från PIM materialet och använda det. 
Högerklicka med musen på bilden i materialet och välj Spara mål som. Välj ett lämpligt ställe 
på din dator där du vill spara filen.  
http://www.pim.skolutveckling.se/sv/handledningar/presentera/b/ 
 

1 Formgivningsmallar 
I PowerPoint kan du när som helst ändra färg och teckensnitt i din 
presentation. I det här exemplet tittar vi på hur du kan använda 
PowerPoints egna formgivningsmallar, där textens teckensnitt, färg, 
storlek och läge är valt att passa till en viss bakgrundsfärg eller 
bakgrundsbild.  
Öppna en befintlig presentation i PowerPoint eller filen: På tur med 
Ture.ppt.  
För att se några olika formgivningsmallar, tar du fram 
Åtgärdsfönstret – Formgivningsmallar.  
 
I åtgärdsfönstret visas de mallar du kan använda. Dra rullisten 
nedåt för att se alla mallar. Klicka på pilen till höger om den bild 
du vill titta närmare och välj Använd på alla bilder. Du kan när 
som helst ångra ditt val genom att välja Redigera – Ångra 
formgivningsmall i menyraden.  
 
Lägg märke till att om du har lagt in egna textrutor i presentationen så ändras bara text- och 
bakgrundsfärgen. Det typsnitt du valt till din textruta ändras inte efter typsnittet i 
formgivningsmallen.  
Oavsett om du väljer en formgivningsmall eller inte bör du 
tänka på vilket uttryck som passar bäst till din presentation. Är 
innehållet en spännande saga, presentation till en föreläsning 
eller inspiration till ett tema? Ska det vara gripande, 
inspirerande, instruktivt eller komiskt? Vilka personer är det 
som ska ta del av presentationen och i vilket sammanhang ska 
det visas? Det du vill förmedla med presentation måste helt 
enkelt stämma överens med ditt val av färg och form.  
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2 Bakgrundsfärg 
Det är inte alltid du hittar en formgivningsmall som passar till innehållet i din presentation. 
Då kan du själv anpassa sidorna i bildspelet med valfri bakgrundsfärg, textfärg och storlek. 
Förutom att välja färg kan du göra egna fyllningseffekter i form av tonad bakgrund, struktur 
eller mönstrad bakgrund. Du kan också lägga in en bild som bakgrund i hela presentationen.  
Ta fram en presentation som du vill formge och välj Format - 
Bakgrund i menyraden. Lägg märke till att PowerPoint (liksom 
alla Office-program) har expanderbara menyer. Det innebär att du 
måste hålla musmarkören över de två pilarna längst ner i menyn som 
fälls ut för att se alla funktioner som finns under menyn. Om du inte 
ser och kan välja Bakgrund får du alltså först ta fram hela menyn.  
I rutan Bakgrund kan du göra dina inställningar och bestämma om 
färgvalet ska gälla alla bilder eller en enstaka bild. Väljer du en 
bakgrundsfärg och klickar på Använd kommer färgen enbart att visas 
på den bildsida du har framme. Väljer du däremot Använd för alla 
ändras alla sidorna i presentationen.  
Lägg märke till att du kan ställa in önskade fyllningseffekter på din 
bildbakgrund, som toning, struktur, mönster och bildobjekt. Under ditt 
arbete med presentationen kan du när som helst via menyradens funktioner ändra 
formgivningsmall eller bakgrundsfärg.  
Att laborera med färger och mönster är roligt och med alla 
möjligheter som finns, är det ibland svårt att bestämma sig. Pröva 
gärna färgade bakgrunder, men välj kombinationer med omsorg.  
Det är framför allt viktigt att hitta en färgkombination som ger bra 
läslighet för åskådaren, en god kontrast.   
För att det inte ska bli rörigt för den som tittar, föreslår jag att du 
använder samma bakgrundsfärg och fyllningseffekt till alla bilderna i 
presentationen. Undvik också att ha intensiva färger som till exempel 
rött och violett, som bakgrundsfärg. De kan vara jobbiga att se på 
och vara tröttande för ögat. Kommer du ha många bildobjekt är vitt 
en bra bakgrundsfärg. 

3 Teckensnitt 
Du kan när som helst ändra teckensnitt, storlek, stil eller färg på 
dina texter. PowerPoint har teckensnitt Arial som standard, vilket 
fungerar bra i det flesta presentationer.   
Har du valt en av PowerPoints formgivningsmallar finns ett 
förvalt teckensnitt med textstorleken inställd för de olika bildlayouterna. För att ändra 
teckensnitt på en text markerar du den genom att klicka, hålla ner och dra musmarkören över 
texten. Välj ett annat teckensnitt i verktygsfältet under menyraden. Där kan du pröva olika 
teckensnitt och välja stil och storlek tills du blir nöjd.   
 
Vill du byta textfärg klickar du på symbolen för teckenfärg i verktygsfältet 
Rita. Välj någon av färgerna i raden som visas eller klicka på fler färger och 
gör dina egna färgval.  
 
Du kan också ändra teckensnitt via menyraden, om 
du väljer Format - Tecken. Då öppnas en ruta med 
möjlighet att ställa in teckensnitt, stil och storlek på 
text. Längst ner i rutan kan du bocka för om du vill 
att texten ska vara understruken, skuggad etcetera. I 
denna ruta kan du även välja textfärg. 
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Även här är det viktigt att vara konsekvent i 
hela presentationen och välja teckensnitt och 
färgkombination som ger en god läslighet. Två 
olika teckensnitt och färger i en presentation är 
okej, men absolut inte fler. Det blir alldeles för 
rörigt för betraktaren. Undvik även att ha mer än tre storlekar på bokstäverna i hela 
presentationen.  
Som teckensnitt i bildspel rekommenderas rena, enkla teckensnitt som 
till exempel Arial och Verdana. Teckensnitt med ”små tvärstreck” på 
staplarna med mycket detaljer eller snirklar syns sämre på skärm, till 
exempel seriffer som Times New Roman och Vivaldi.  
 
Vill du ändra teckensnitt i hela presentationen väljer du Format - Ersätt 
teckensnitt i menyraden. I rutan som visas väljer du vilket teckensnitt 
som ska ersättas.   
 
Bildspelets rubrik är undantag. I rubriken kan du som skapar presentationen ta ut svängarna 
lite grann.  En rubrik ska ju synas och sticka ut. Rubrikens teckensnitt kan förmedla det 
område eller den stämning presentationen vill 
förmedla. Rubriken för sagobildspelet Spökslottet, 
kan med fördel ha ett spökliknande teckensnitt.  

4 Enkla animeringar 
Ibland kan det vara bra att visa ett bildobjekt eller text i en speciell ordning. En bildtext kan 
tas fram efter det att bildobjektet har visats eller tvärtom. I PowerPoint kan du välja bland 
många olika animeringar och anpassa dem efter tycke och smak.  
I det här exemplet får du pröva på att animera en text och ett bildobjekt med hjälp av 
PowerPoint. Öppna eller skapa en presentation som innehåller bild och text.    

Animera text 
Ta fram en bildsida som har ett textfält du vill animera. På sidan tre i 
bildspelet: På tur med Ture vill jag att texten ska komma in efter 
bildobjektet. Textinformationen vill jag själv ta fram när jag har talat 
färdigt om bilden.  
Klicka på pilen som tar fram menyn i åtgärdsfönstret och välj 
Anpassad animering. Det går även att nå Anpassad animering via 
menyraden Bildspel – Anpassa animering.  
 
Funktionerna för animering visas i åtgärdsfönstret. Markera 
den text du vill animera och klicka på Lägg till effekt.  
Som du ser finns det många olika varianter för ingång, 
betoning, avsluta och rörelsebanor. Prova dig fram och 
testa några olika animeringar innan du väljer en.  
För att se hur animeringen kommer att se ut, väljer du en 
animering och klickar på knappen Spela upp eller Bildspel 
som finns längst ner i åtgärdsfönstret.  
För att avsluta en eventuell bildspelsvisning högerklickar du med musmarkören 
och väljer Avsluta bildspel. Alternativt trycker du på Escape - tangenten.  
Vill du ta bort en animering, markerar du textfältet och klickar på knappen Ta 
bort. Den hittar du i åtgärdsfönstret när du valt en animering.  
När du bestämt dig för en animering kan du ställa in hur den ska startas i bildspelet. Om du 
själv vill mata fram texten väljer du alternativet Vid klickning.  
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Animera bild 
På samma sätt som du animerar text, kan du animera ett bildobjekt. Animeringen kan startas 
genom att du klickar med musmarkören eller startas automatiskt under bildspelsvisningen. 
Markera det bildobjekt du vill animera och välj som tidigare Anpassad animering i 
åtgärdsfönstret. Pröva några olika ingångar och titta hur de ser ut genom att klicka på Spela 
upp eller Bildspel. Välj Ta bort om du inte vill behålla animeringen.  
Jag vill att bildobjektet som föreställer figuren Ture i sin elbil ska röra sig på den första sidan 
i bildspelet: På tur med Ture.  
När jag har markerat bildobjektet väljer jag Lägg till effekt – Rörelsebanor.  
Jag väljer Rita anpassad bana – Frihand. Min markör blir då till en penna och jag kan rita den 
bana jag vill att bildobjektet ska röra sig.  

Jag vill att animeringen ska starta automatiskt och väljer 
därför att den ska starta: Med föregående händelse. Jag 
tycker bildobjektet rör sig en aning för fort och ställer därför 
in hastigheten på Mycket långsam. Som du ser finns det fler 
inställningar du kan göra. Till exempel kan du redigera 
punkter i rörelsebanan eller välja omvänd riktning.  
Även om du väljer en animering och sparar din presentation, 
kan du när du öppnar den nästa gång, ta bort eller ändra din 
animering. Det gör du enkelt genom att markera den text eller 
det bildobjekt du vill ändra och på nytt välja Anpassad 
animering i Åtgärdsfönstret. Därefter gör du dina ändringar.  
Att animera text och bildobjekt är mycket roligt, men det gäller att välja animeringar med 
omsorg. Använd helst samma typ av övergång för alla animeringar i bildspelet och gör det 
sparsamt.  
Tänk på dem som ska titta på din presentation och fundera på om animeringen förbättrar eller 
försämrar din presentation. För egen del tycker jag att återkommande textanimeringar kan bli 
alltför tröttande för åskådaren. För mycket effekter kan hindra presentationens egentliga 
budskap.  
Min animation där Ture rör sig över hela skärmen är väl tilltagen. Men som en rolig inledning 
för de yngre elever som ska se bildspelet kan nog ”Tures tur över skärmen” fungera bra. 
 

5 Bildövergångar 
I PowerPoint kan du ställa in automatiska bildövergångar med 
förbestämda tidsinställningar för hur länge varje bild ska visas. Det 
är praktiskt om bildspelet ska visas utan att du själv står och matar 
fram bild för bild. Mellan bilderna kan du också välja effekter på de 
olika bildövergångarna, som visas när en bildsida byts till en annan. 
Till exempel kan en bild tas fram från olika håll eller lösas upp på 
olika sätt. 
Låt oss titta närmare på hur du ställer in bildövergångar. Om du inte 
redan har en presentation med flera bildsidor öppen så öppna en. 
Bläddra fram den bild du vill göra en övergång från och välj i 
menyraden Bildspel - Bildövergångar.  
Åtgärdsfönstret visar en meny för bildövergångar. Det finns en rad 
effekter för övergångar att välja mellan. Titta på de olika effekterna 
genom att klicka på en i taget och välj Spela upp. Som du ser finns 
det många övergångar och varje övergång går att anpassa. Prova att 
ställa in hastigheten för övergången samt lägga till ett effektljud.  
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Manuell eller automatisk bildövergång 
Oavsett om du väljer en effekt eller inte (alternativet Ingen övergång) kan du ställa in hur 
bildspelet ska matas fram. Bocka i under rubriken Frammatning på vilket vis det ska gå att 
komma vidare från den bild du har markerad. Alternativet Vid musklickning är standard. 
Väljer du det så får användaren klicka för att komma till nästa bild. Väljer du istället 
automatisk frammatning ska du även ange hur många sekunder bilden ska visas.  
Du kan variera inom samma bildspel. Kanske vill du att vissa bilder ska visas i följd med 
automatik och att bildspelet sedan ska stanna så att användaren får tid att tänka efter. Bläddra 
igenom bilderna en i taget och ställ in hur lång tid den ska visas. När du kommer till den bild 
där användaren ska stanna ser du till att det inte finns någon bock för automatisk frammatning 
utan bara för Vid musklickning. 

Samma övergång på alla bilder 
Knappen Använd i alla bilder är bra att känna till. Som standard ställs en bildövergång endast 
in mellan den aktuella bilden och nästa bild. Vill du ha samma övergång eller tidsinställning 
på alla bilderna i bildspelet ska du klicka på knappen Använd i alla bilder. Det är till exempel 
praktiskt om du gjort ett bildspel av fotografier som ska rulla av sig själv. Ställ in lagom lång 
tid för övergång mellan två av bilderna och klicka sedan på Använd i alla bilder så har du vips 
ett bildspel färdigt. 

Bildsortering 
När du jobbar med bildövergångar har du stor nytta av visningsläget Bildsortering. Det hittar 
du i menyraden under Visa - Bildsortering eller med hjälp av de små snabbknapparna under 
miniatyrerna av dina bilder till vänster. I visningsläget bildsortering ser du under varje bild 
om den är inställd på automatiskt frammatning, och hur lång tid den i så fall är inställd på att 
visas. Om det finns animeringar i bilden ser du det genom att det finns en liten stjärna under 
bilden. 
Du kan ändra inställningar direkt i vyn för bildsortering. Välj 
Bildspel - Bildövergång för att ta fram Åtgärdsfönstret, 
markera en bild och gör de inställningar du vill för 
bildövergången. Vill du till exempel ta bort den automatiska 
frammatningen för en bild är det bara att markera den bilden 
och ta bort bocken vid Automatiskt. Om du valt effekter för 
bildövergångar kan du markera en bild och klicka på Spela upp 
för att se effekten direkt i miniatyren. 
 
Jag väljer faktiskt ingen övergång och eftersom jag i nästa moment ska visa hur du spelar in 
berättarröst väljer jag inte heller någon automatisk frammatning utan Vid musklickning.  
Ljudeffekter på övergångar tycker jag kan bli störande och därför väljer jag Utan ljud. Nu är 
bildövergångarna färdiga och för att se resultatet väljer jag Bildspel – Visa bildspel i 
menyraden. 

6 Berättarröst 
En mycket enkel och bra funktion i PowerPoint är att du 
kan spela in din egen berättarröst till sidorna i 
presentationen. Samtidigt som du gör det ställer du in den 
tid som varje sida ska visas det vill säga bildspelets 
tidsinställningar. När det är gjort kan bildspelet ställas in 
på automatiskt bildväxling och det är bara att se, lyssna 
och njuta!  
Koppla en mikrofon till datorn och öppna en presentation du vill spela in berättarröst till. Välj 
i menyraden Bildspel – Spela in berättarröst.  
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I rutan som visas får du information om aktuell inspelningskvalité, ledigt diskutrymme samt 
maximal inspelningstid i minuter. Sätt inte något kryss i rutan Länka 
berättarröster i…för då sparas ljudfilerna i en mapp på datorn istället för att 
ingå i PowerPoint filen. 
Innan du spelar in testar du din mikrofon genom att klicka på knappen Ställ in 
mikrofonnivå.  
Tala i mikrofonen och öka eller sänk inspelningsnivån genom att dra i 
reglaget. Det ska inte bli rött när du talar utan vara grönt eller gult. Bekräfta 
din justering genom att klicka på Ok.  
Som du ser kan du även klicka på knappen: Ändra kvalitet för att ställa 
in ljudkvalitén. Den förinställda kvalitén är alldeles för dålig så du 
måste ändra denna innan du spelar in. För att inte få allt för stora filer 
kan du välja 22,050 kHz, 16 bitar; Mono.  
 
Prova dig fram och gör en testinspelning för din berättarröst och se om det inställningen 
duger. Blir inte ljudet bra gör du om din inspelning och väljer en annan inspelningskvalité. 
Mer om inställningar för ljud hittar du i handledningen Ljud.  
Gör dig beredd och klicka på Ok. Bildspelet startas i visningsläge och du talar in ditt ljud till 
bildsidorna. När du vill växla bild klickar du med musmarkören eller trycker mellanslag på 
tangentbordet. Du kan avbryta inspelningen genom att trycka på Escape-tangenten eller låta 
bildspelets sista bild avsluta inspelningen. Om 
du är nöjd med din inspelning när du avslutar 
kan du svara Spara på frågan: Berättarrösterna 
har sparats med varje bild. Vill du spara 
bildtiderna också?  
 
En finess är att du kan spela in berättarrösten från valfri bild i bildspelet. Markera den bild där 
du vill starta din inspelning och välj i menyraden Bildspel – Spela in berättarröst.   
Upprepa momenten ovan och spela in berättarröst till de sidor du önskar. Avsluta med att 
trycka på Escape-tangenten.  
Det här kan vara bra om du enbart vill ha berättarröst till vissa bilder i bildspelet. Det kan 
också vara bra om du har mycket att spela in och vill göra en paus efter några bilder. När du 
önskar göra en paus trycker du på Escape på tangentbordet och sparar berättarrösten till 
bilderna. När du vill fortsätta inspelningen markerar du den bild du vill starta inspelningen på 
och väljer som tidigare i menyraden Bildspel – Spela in berättarröst.  
För att lyssna på inspelningen väljer du i menyraden Bildspel - Visa bildspel.  
Spara din presentation eller välj att spela in en ny berättarröst genom att återigen välja i 
menyraden Bildspel – Spela in berättarröst.  
Det som är svårt med att spela in en berättarröst är att veta vad du ska säga. Innehållet, 
budskapet och idén med presentationen eller berättelsen måste nå ut via berättaren. Du hör 
ganska snabbt att det inte blir bra att läsa en text innantill, utan att först ha övat en del.  
Fördelarna med att spela in en berättarröst till en presentation är många. Framförallt finns 
presentationen kvar och kan användas flera gånger och av fler personer.  
Att spela in en berättarröst är också något som kan få ta tid, vilket gör det möjligt för fler 
elever att lyckas med uppgiften. En elev kan förbereda vad som ska sägas och läsa in 
berättelsens flera gånger tills han eller hon blir nöjd. Så tolerant brukar sällan en 
förväntansfull publik vara vid en presentation. En härlig känsla uppstår när eleven 
tillsammans med andra hör sin inspelade presentation. Kanske spelas ljudet upp i en högre 
ljudvolym än vad han eller hon vanligtvis talar? Jag har sett flera elever växa på detta vis och 
som sedan vågar ta steget att prata inför gruppen med stöd av sin presentation. 
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Blir det för svagt? Ställ in mikrofonförstärkning 
Om ljudet blir för svagt trots att du gjort de inställningar du kan göra i Powerpoint så kan du 
behöva ändra mikrofoninställningar i kontrollpanelen. Mikrofonförstärkningen ställer man in 
via kontrollpanelen. I Windows XP gör du så här:  

1. Klicka på Start 
2. Välj Kontrollpanelen 
3. Dubbelklicka på Ljud och ljudenheter 
4. Välj fliken Ljudenheter 
5. Vid Inspelning av ljud – välj Volym 
6. Klicka på Avancerat. (Syns inte Avancerat så klicka först på Alternativ -Avancerade 

kontroller så får du fram Avancerat. ) 
7. Bocka i rutan Mikrofonförstärkning (Det kan även stå MIC Boost eller liknande) 
8. Stäng det översta fönstret. 
9. Bocka för Mikrofon för att välja den som källa Stäng alla fönster. 

Tala i mikrofonen och öka eller sänk inspelningsnivån genom att dra i reglaget. Det ska inte 
bli rött när du talar utan vara grönt eller gult. Bekräfta din justering genom att klicka på Ok. 

7 Visa bildspel 
En manuell visning där du själv matar fram bildsida för bildsida med hjälp av tangentbord 
eller mus är ett enkelt sätt att visa ett bildspel. Du väljer helt enkelt Bildspel - Visa bildspel 
och klickar sedan med musen eller trycker på mellanslag när du vill växla bild.  
När du spelar in berättarröst ställs automatiskt tidsinställningar in för bildvisningen. När du 
efter att ha spelat in en berättarröst, väljer Bildspel – Visa bildspel i menyraden visas hela 
bildspelet automatiskt.  
Vill du automatisera bildvisningen utan att ha berättarröst på din 
presentation väljer du Bildspel – Tidsinställningar i menyraden.  
Bildspelet startar i fullskämsläge precis som tidigare, men nu ska du 
ange bildspelets tidsinställningar. Det gör du genom att växla bild, 
när du tycker att sidan har visats lagom länge.  
Använd knapparna i Repetitionsmenyn.  
När du gått igenom alla bilderna i bildspelet och därmed angett den 
tid varje bild ska vara framme, syns en ruta med information om 
bildspelets totala tidslängd. Du får frågan om du vill behålla tidsinställningarna när bildspelet 
visas. Är du nöjd väljer du Ja, vill du göra om väljer du Nej. Du kan när som helst välja att 
göra nya tidsinställningar genom att upprepa momenten.  
Dina gamla inställningar spelas då över. Givetvis kan du spara din presentation i ett nytt namn 
och därmed ha flera versioner av bildspelet med olika inställningar på varje.  
Ska presentationen visas om och om igen till exempel vid en 
vernissage eller på en storbildsskärm? För att bildspelet inte ska 
sluta efter sista bilden, utan börja om igen kan du göra en enkel 
inställning. Välj Bildspel – Inställningar för bildspel i 
menyraden.  
I rutan som visas bockar du för visningstypen Informationskiosk. 
Se till att frammatningen är inställd på Använd tidsinställningar.  
När du sedan väljer att starta bildspelet, visas det om och om 
igen, tills du själv avbryter genom att trycka på tangenten 
Escape.  

Visningsalternativet Informationskiosk gör att mus och tangentbord spärras, vilket kan vara 
bra om bildspelet ska visas bland barn och vuxna som frestas att röra datorn. Dock spärras 
inte Escape-tangenten. Inte heller skärmsläckaren går igång på datorn så bildspelet kan köras 
utan "övervakning". 
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8 Ljud livar upp 
På samma sätt som bilder ger oss associationer och hjälper till att förstärka ett textinnehåll, 
kan ljud ha samma effekt. Till exempel kan ett ljud med en ko som råmar göra en bild på en 
ko mer levande. Ljud från en trafikerad vägkorsning med bilar, bussar och människor som 
passar förbi, kan ge en känsla av liv och rörelse. Det tror jag kan vara användbart i bildspelet 
"På tur med Ture". Att lägga på ljud och musik till bildspel som redan har ett ljud i form av en 
berättarröst går bra.  
I Multimediabyråns ljud och musikarkiv finns mängder med effektljud och musikstycken fria 
att använda i undervisningen. Två ljud har hämtats därifrån. Det ena är ett effektljud 
(trafikljud) och det andra är ett kort musikstycke, gjort av Karl Malbert. Fler ljud hittar du i 
ClipArts mediebibliotek. Hur du laddar hem ljud från Multimediabyrån beskrivs i 
handledningen Ljud.  
För att lägga in ljud till en enstaka bild i bildspelet gör du så här:  
Ta fram den bild där du vill lägga in ljudet. Välj Infoga – Film och 
ljudklipp – Ljud från fil.  
 
 
Leta upp din ljudfil, markera den och välj Ok. Du får en fråga om du vill att ljudet ska spelas 
upp automatiskt i bildspelet och om du redan använder 
tidsinställningar genom att ha berättarröst för automatisk 
uppspelning ska du välja Ok.  
För att ljudet ska spelas upp på fler än en bild måste du ställa in 
hur länge ljudet ska spelas upp. Det gör du genom att anpassa 
ljudeffekten i åtgärdsfönstret. Klicka med höger musknapp på 
den ljudikon som nu visas på sidan. Välj Anpassa animering.  
 
Klicka på pilen till höger om filnamnet på det ljud du infogat. Välj 
Effektalternativ. 
 
I rutan som visas ställer du in vid vilken bild i bildspelet du vill att ljudet 
ska stanna. Jag sätter efter fyra bilder. Här kan du även höja eller sänka 
ljudnivån samt ställa in exakt vilka tider på ljudfilen som ska spelas upp.  
Klicka på fliken Tidsinställning och välj att ljudet ska starta Med 
föregående händelse. Alltså starta direkt när bildspelet startar. 
Du kan ställa in en tid för fördröjning om du så önskar. När detta 
är gjort bekräftar du dina justeringar genom att klicka på Ok.  
Nu är det dags titta på bildspelet. Välj Bildspel – Visa bildspel i 
menyraden.  
Vill du lägga in fler ljudfiler på andra ställen i bildspelet så 
upprepar du dessa moment.  
Precis som med bilder ska ljudet ha ett syfte och en funktion i 
bildspelet. Det ska tillföra något och det måste passa i det 
sammanhang där bildspelet ska visas.  
En del använder effektljud eller jinglar för att få extra uppmärksamhet vid till exempel 
bildbyte. I PowerPoint kan du lägga till ljudeffekter till nästan allt som ska visas. Just sådana 
ljudeffekter tycker jag att du ska använda med försiktighet. Det är lätt att det blir störande 
istället för ett stöd i presentationen.  

Hur du spelar in eget ljud lär du dig i handledningen Ljud. 
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Om din presentation ska flyttas 
Att lägga in ljud med Infoga – Film och ljudklipp – Ljud 
från fil fungerar bra om din presentation ska visas på 
samma dator som du skapat den. Om du vill kunna skicka 
presentationen till någon annan eller ta med den på CD 
kan det däremot lätt bli problem. PowerPoint gör 
nämligen ofta länkar till ljudet istället för att bädda in det 
i själva presentationsfilen.  
Du kan kontrollera om ett ljud är inlänkat eller innefattat 
genom att högerklicka på ljudikonen och välja Redigera 
Ljudobjekt.  
För att länkar till ljud ska fungera på en annan dator 
måste du se till att ljudfilerna finns även på den datorn samt att de ligger i samma relation till 
presentationsfilen som de gjorde när ljudet länkades in. För att vara säker på att länkarna 
skapas rätt kan du göra så här: 
1. Spara presentationen. Kom ihåg vilken mapp du sparar den i. 
2. Spara ljuden i samma mapp. 
3. Infoga ljuden med Infoga – Film och ljudklipp – Ljud från fil. 
4. Ta med hela mappen på en CD eller i en zip-fil. 
Den enda filtyp för ljud som kan innefattas är wav. Om wav-filen blir inlänkad eller 
innefattad beror på hur stor filen är. Under Verktyg - Alternativ kan du på fliken Allmänt ange 
hur stora filer som ska få innefattas. Mp3-filer blir alltid inlänkade.  

Enklare ljudhantering 
Det finns två funktioner i PowerPoint som gör ljudhanterandet betydligt enklare för dig. Ljud 
du spelar in med funktionen Berättarröst innefattas normalt sett alltid, om du inte aktivt väljer 
att de ska länkas istället. 
Den andra funktionen hittar du under Arkiv. Där finns möjlighet att packa ihop en presentation 
för att ta med den. I PowerPoint 2002 eller äldre heter funktionen Resklar. I version 2003 eller 
nyare heter den Paketera för CD. Oavsett vilken version du har får du hjälp att välja vilka 
filer du ska ta med om du flyttar presentationen. 
 

9 Länkar 
Det är enkelt att skapa länkar i PowerPoint. Ofta går det bra att helt enkelt bara skriva in eller 
klistra in adressen till en webbsida och sedan trycka på antingen 
tangenten för mellanslag eller radbyte. Det är nämligen vanligt att 
programmet är inställt på att känna igen Internetadresser och skapa 
länkar automatiskt. 
Om du vill ändra inställningen som gör att PowerPoint känner igen 
länkar väljer du Verktyg - Alternativ för autokorrigering i 
menyraden. På fliken Autoformatera vid inskrivning hittar du en 
inställning för att ersätta Internetadresser och nätverksadresser 
med hyperlänkar. Markera eller avmarkera beroende på vilken 
inställning du vill ha. 

Testa dina länkar 
Länkar är inte klickbara i arbetsläget, så för att testa dina länkar 
behöver du visa din presentation i bildspelsläge. Om du vill starta 
direkt med den bild där du just skapat länkar kan du klicka på den 
lilla symbolen för bildspel längst ner till vänster i programfönstret. 

När ditt bildspel startat är det bara att klicka på en länk så öppnas 
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webbsidan i ett fönster ovanpå ditt bildspel. För att komma tillbaka till bildspelet kan du 
stänga webbläsaren. Du kan också använda tangentbordskombinationen Alt+Tab för att växla 
mellan presentationen och webbläsaren. 

Länkar med egen text 
Vill du ha länkar med egen text? Du kan antingen utgå från 
en länk du redan skapat genom att klistra in en 
Internetadress eller skapa en helt ny länk. 
Har du redan en länk så börjar du med att markera den. Har 
du ingen länk så börjar du med att klicka i en textruta för 
att markera var länken ska skapas. Välj sedan Infoga - 
Hyperlänk i menyraden. Nu får du upp ett fönster där du 
ska ange den text som ska vara klickbar samt adressen till 
den webbsida som ska öppnas då man klickar på länken. 
Precis som tidigare måste du starta presentationen i 
bildspelsläge för att testa länken. 
Lägg märke till knappen Besökta sidor. Om du klickar på 
den får du upp en lista över de senaste webbsidor du 
besökt. Klickar du på en av dem fylls adressen automatiskt i, och allt du behöver göra är att 
skriva en lämplig länktext. 

Länkar till andra filer eller inom en presentation 
Det går att skapa länkar till annat än webbsidor. Använd 
funktionen Infoga - Hyperlänk, precis som när du skapar länkar 
med egen text. Det finns en hel rad möjligheter.  
Du kan skapa en länk som öppnar en annan PowerPoint-
presentation på din dator genom att välja knappen Aktuell 
mapp och leta dig fram till en presentation du vill kunna hoppa 
till. På så vis kan du bygga upp en meny över flera 

presentationer. Tänk bara på att om du sedan flyttar 
dina presentationer till en annan dator så måste bägge 
flyttas med för att länken ska fungera. Dessutom 
behöver de ligga i samma struktur som det gjorde på 
din dator.  
En enklare och smidigare variant är att skapa länkar 
inom själva presentationen. Välj knappen Plats i det 
här dokumentet och klicka sedan på rubriken för den 
bild länken ska leda till. Skriv en lämplig text för 
länken. Glöm inte att starta presentationen i 
bildspelsläge för att testa länken. 
 
Färg på länkar 
En liten lurighet med länkar är att de kan ha två färger. Länkar som 
du har klickat på får en annan färg än länkar du aldrig klickat på. 
Ibland kan det vara praktiskt att länkar ändrar färg. Det gör det 
lättare att hålla reda på vad du gjort, men förmodligen vill du 
åtminstone bestämma själv hur det ska vara. 
 
Att ändra färg på länkarna är lätt. Det som kan vara knepigt är att hitta 
till fönstret där du ändrar. Du når inställningen från åtgärdsfönstret. Om 
du inte har det framme kan du börja med att välja Format - 
Bildformgivning i menyraden. Välj sedan att du vill arbeta med 
färgscheman. 



  2009-05-04 

Birgitta Jonsson  18 

 
I fönstret för färgscheman finns en rad färdiga 
färgkombinationer som du kanske är sugen på att testa. För 
göra helt egna inställningar klickar du på länken Redigera 
färgscheman allra längst ner. Då får du upp ett fönster där du 
kan välja standardfärg för olika typer av innehåll. Lägg 
märke till att det finns två inställningar för länkar. Den ena 
heter Tillägg och hyperlänk, den andra heter Tillägg och 
använd hyperlänk. Om du inte vill att dina länkar ska ändras 
då du klickar på dem måste du se till att bägge visar samma 
färg. 
 
10 Grafisk figur 
Att se hur en organisation ser ut eller vilka steg som ingår i en pedagogisk process, kan göra 
planeringen lättare och mer överskådlig. Med hjälp av ett diagramverktyg i Microsoft Office 
är det enkelt att infoga några olika typer av diagram och organisationsscheman i PowerPoint, 
Word och Excel.  I Word och Excel hittar du funktionen under menyn Infoga - Diagram 
(grafisk figur). I PowerPoint når du diagrammen lättast genom att välja inringad bildlayout. 
 
Efter att dubbelklickat på ikonen (inringad i bild 
till höger) kan du nu välja mellan sex olika 
diagramtyper för att åskådliggöra strukturer och 
processer.  
 
 
 
Organisationsschema och diagram 
När man skapar ett organisationsschema skapas 
automatiskt en ruta på toppnivån och tre rutor under. 
Samtidigt visas verktygsfältet för organisationsschemat.  
 
Du klickar i en ruta och skriver in lämplig text. Du lägger 
till fler rutor, genom att gå till verktygsfältet och klicka 
på pilen vid Infoga figur. Väljer du en av de tre rutorna på 
den nedre nivån, har du tre alternativ: Underordnad, 
Medarbetare och Assistent.  
Vill du ändra storleken på organisationsschemat, ändrar 
du på samma sätt som med en bild; du tar tag i exempelvis nedre högra 
hörnet och drar diagonalt. Vill du ändra storleken på rutorna, gör du på 
samma sätt; klicka på rutan för att markera den och dra i ramen. 
Rutorna ordnas automatiskt när du väljer att lägga till eller radera dem. 
Vill du ändra det så välj Layout och klicka och avmarkera Autolayout. 
Nu kan du markera ramen på rutorna och flytta runt dem i 
organisationsschemat efter egen modell. Här är storleken ändrad på 
några rutor också. 
Pröva också att klicka på ramens noder. Med Autolayout avmarkerad 
dyker en liten gul romb upp i ovankanten. Genom att flytta romben i 
sidled ändrar du rutans form.  

Du kan lätt ändra utseende och färg på hela 
organisationsschemat genom att klicka på Autoformat 
(inringad på bilden). 
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Nu får du upp en mängd mallar att välja på i listan till vänster i fönstret. 
 
 
Här är ett praktiskt exempel: Så här ser PIM-organisationen ut i Jönköpings kommun.  
 
För att åstadkomma detta lite komplicerade 
organisationsschema, måste man avmarkera 
Autolayout och flytta några rutor. Genom att 
dubbelklicka på linjerna mellan rutorna, kan 
man välja tjocklek, pil samt start- och slutpunkt. 
Färgen i rutorna ordnar du genom att klicka på 
en ruta och välja färg på verktygsfältet Rita. Du 
måste inte använda funktionen Autoformat. Två 
av pilarna gjordes med pilar från verktygsfältet 
Rita.  
 
 
Kretsdiagram 
Detta diagram passar bra till att beskriva ett förlopp eller ett kretslopp.  

 
När du väljer kretsdiagram, får du tre pilar med tillhörande textruta. I bilden 
till höger har en figur infogats och textstorleken. ändrats 
 
Man kan, genom att välja den inringade ikonen på bilden till höger, flytta en 
textruta ett steg i medurs riktning. Det betyder i detta exempel att "ägg" och 
"larv" har bytt plats. De övriga textrutorna påverkas inte. (Ikonen till vänster 
flyttar textrutan moturs).  
 
 
 
 
Du kan även byta riktning på pilarna. Välj Inverterat diagram-ikonen så 
byter pilarna riktning. Lägg märke till att textrutornas ordning stämmer 
också. 
 
 
 

Med Autolayout avmarkerad under Layout-menyn, kan man 
göra lite mer. Nu kan man markera en pil eller textruta och 
flytta den var som helst inom diagrammets ram. Genom att 
klicka på en pil dyker två gula romber upp. Dra i dessa och du 
ändrar form och längd på pilen. Bilden nedan visar ett lite väl 
extremt diagram! 
Här nedan har först kretsdiagrammet använts och sedan har 
lånats modellen för Kunskapsprocessen ur publikationen "Det 
öppna lärorummet" (1999) (från Skolverkets publikationer 
länk). Därefter valdes att avmarkera Autolayout och flytta pilar 
och textramar så det såg lite bättre ut. Som avslutning valdes 
Autoformat och Grundfärger.  
 
Övriga diagram redigeras på liknande sätt 
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11 Skriva ut 
Standardinställningen för utskrift i PowerPoint är bildsidor 
i A4-format. Det kan vara användbart om du vill visa dina 
bildsidor på overhead. Men ibland är det praktiskt att skriva 
ut fler bilder per A4-sida. För att se vilka möjligheter du 
har att skriva ut väljer du i menyraden Arkiv – Skriv ut.   
I inställningarna för utskrift ställer du in om du vill skriva 
ut alla bilderna i presentationen eller bara några enstaka. 
Längre ner på rutan kan du välja hur utskriften ska se ut. 
Väljer du till exempel Åhörarkopior med tre bilder per sida 
får du ett delvis linjerat papper. Den kan vara användbar 
om dina elever ska göra anteckningar under presentationen.  
En annan användbar funktion i PowerPoint är anteckningar.  

För varje bild i presentationen kan du skriva anteckningar. 
Det kan vara ett stöd att ha till hands när du ska presentera något för andra. I textfältet under 
varje bildsida skriver du i dina anteckningar. Anteckningarna sparas med din presentation och 
du kan ändra dem varje gång du arbetar med presentationen. För att skriva ut dina 
anteckningar väljer du Anteckningssidor i utskriftsinställningarna. 

12 Komprimera 
När man tar in många bildobjekt i PowerPoint från en 
digitalkamera som har bra upplösning, kan man få en stor och 
svårhanterlig presentation. Men PowerPoint har en inbyggd 
funktion för att komprimera bildobjekt som i ett nafs 
förminskar en eller flera bildobjekt. Som exempel 
komprimerade jag direkt i PowerPoint 15 bildobjekt i en 
presentation och fick en filstorlek på 1 MB istället för 25 
MB. Då hade jag valt upplösningen webb/skärm. Mindre 
filstorlek hade jag kunnat få om jag istället förminskade 
bildobjekten i ett bildbehandlingsprogram innan jag infogade 
dem i PowerPoint. Hur du arbetar i bildbehandlingsprogram 
beskrivs i handledningen Bild.  

Om du vill använda PowerPoints bildkomprimeringsfunktion markerar du först det 
bildobjektet du vill komprimera. Högerklicka med musmarkören och välj i menyn som visas 
Formatera bild.  

I rutan som visas väljer du under fliken Bildobjekt – Komprimera. Ytterligare en ruta visas 
och det är här du väljer inställningar. Du kan välja att komprimera Alla bilder i dokumentet 
eller endast Markerade bilder.  
Du kan välja på två olika upplösningar. Webb/skärm ger dig minsta möjliga filstorlek och 
fungerar bra om din presentation framför allt ska visas på en dator. Om du dessutom vill 
kunna skriva ut din presentation med god kvalité är det bättre att välja upplösningen Skriv ut. 
Då blir inte filen riktigt lika liten, men i gengäld får du en snyggare utskrift. Hur bra resultatet 
blir beror naturligtvis också på hur hög kvalité dina bildobjekt har från början 
Lägg märke till rutan Ta bort beskurna områden i bilder. Normalt är det så att om du har 
använt beskärningsverktyget i PowerPoint så kan du senare ångra dig och ta tillbaka den del 
av bilden du skurit bort helt enkelt genom att använda beskärningsverktyget en gång till, men 
dra det utåt istället för in över bilden. Det är enormt praktiskt om du inte är helt säker på hur 
mycket du vill ha med av en bild, men samtidigt gör det att filen blir större. Om du har 
beskurit och är nöjd med resultatet kan du genom att klicka för Ta bort beskurna områden i 
bilder radera det du tog bort permanent. 
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Övning 

PRESENTERA B - Gestalta med färg, ljud och rörelse 

 

Ta fram bildspelet du gjorde i förra avsnittet. Gör en animering så att 
fotografierna på första sidan tonar fram. Ladda hem musikstycket 
51_sverige.mp3 och lägg till det så det spelar under hela bildspelet. Ställ 
in bildövergångar så att presentationen spelar av sig själv.  
 
Kontrollera så att du kan:  

• Formge ditt bildspel  
• Göra enkla animeringar  
• Använda bildövergångar  
• Lägga till berättarröst och musik  

Märker du hur enormt mycket musiken gör för att förmedla en känsla? Prova gärna med något 
annat stycke från Multimediabyråns musikarkiv och upplev hur det förändrar din presentation. 
 
http://www.pim.skolutveckling.se/sv/handledningar/presentera/b/ovning/ 
 


