
Finne det du trenger  
Klikk en fane på båndet for å vise
knapper og kommandoer.

Bruke kontekstavhengige faner 
Noen faner på båndet vises bare når du trenger dem. For eksempel: Når du setter inn eller velger et 
bilde, vises fanen Bildeverktøy | Format.

Behandle presentasjoner  
Klikk Fil-fanen for å åpne,
lagre, skrive ut og behandle
presentasjonene.

Bruke Format-ruten
Bruk denne praktiske ruten 
til å formatere bilder, video, 
SmartArt, former og andre 
objekter.

Zoome inn og ut 
Skyv denne linjen til venstre eller 
høyre for å zoome inn eller ut på 
lysbildedetaljer.

Se flere alternativer
Klikk denne pilen for å se flere alternativer i 
dialogboksen.

Vise det innholdet du ønsker 
Bytt visninger eller vis eller skjul 
notater og kommentarer.

Trenger du mer plass?
Klikk her eller trykk CTRL+F1 for 
å vise eller skjule båndet.

Få hjelp  
Klikk her eller trykk F1.

Hurtigstartveiledning 
Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget
denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven.



Søke etter maler og temaer på Internett
Skriv nøkkelord i søkeboksen for å finne maler og temaer 
på Internett på Office.com.

Bruke et populært tema
Velg et innebygd tema for å starte din neste presentasjon. Disse er flotte til 
presentasjoner i bredformat (16:9) og standardformat (4:3).

Åpne en nylig presentasjon
Dette gir enkel tilgang til dine
sist åpnede presentasjoner.

Starte fra bunnen av
Du kan starte en ny 
presentasjon ved å klikke Tom 
presentasjon.

Velge en malkategori
Klikk malkategoriene under søkeboksen for å finne
noen av de mest populære PowerPoint-malene.

Finne andre filer
Bla gjennom for å finne 
presentasjoner og andre filer 
som er lagret på datamaskinen 
eller i skyen.

Temavariasjoner
Når du velger et tema, gir 
PowerPoint deg variasjoner med 
ulike fargepaletter og skrift-
familier.

Logge på Office
Logg på kontoen din, og
få tilgang til filene du har lagret i 
skyen fra hvor som helst.

Hurtigstartveiledning 
Når du åpner PowerPoint 2013 for første gang, vil du se at du har flere valg for å komme i gang –
ved hjelp av en mal, et tema, en nylig brukt fil, eller en tom presentasjon.



Slik kan du få hjelp
med PowerPoint 2013
Hvis du har brukt tidligere versjoner av PowerPoint, har du sikkert spørsmål om hvor 
du kan finne enkelte kommandoer i PowerPoint 2013.  

Det finnes mange gratis ressurser som kan hjelpe deg med å lære å bruke PowerPoint 
2013, inkludert kurs, emner i hjelp og videoer for hvordan du kommer i gang og utfører 
grunnleggende oppgaver. Hvis du vil finne disse materialene, klikker du Hjelp for 
PowerPoint-knappen (spørsmålstegnet) øverst til høyre i PowerPoint-vinduet. 

Opprette egendefinerte faner
og grupper på båndet
Du kan opprette egendefinerte faner eller grupper på båndet og legge til knapper 
med de kommandoene du ønsker. Høyreklikk en båndfane eller gruppe, og klikk 
deretter Tilpass båndet.

Legg deretter til kommandoer fra boksen Alternativer for PowerPoint. Du kan 
for eksempel opprette en fane kalt Vanlige og deretter legge til noen av de mest 
vanlige kommandoene til en egendefinert gruppe på denne fanen. 

Hvis du gjør en feil, kan du bruke Tilbakestill-knappen for å gå tilbake til 
standardinnstillingene. 

Noen eldre PowerPoint-kommandoer vises ikke på båndet, men de er fremdeles 
tilgjengelige. I dialogboksen Alternativer for PowerPoint klikker du Tilpass 
båndet, går til Velg kommandoer fra-listen, og velger Kommandoer som ikke 
er på båndet. Finn kommandoene du ønsker, og legg dem i en egendefinert fane 
eller gruppe på båndet.



Ting som du kanskje leter etter 
Bruk listen nedenfor for å finne noen av de mer vanlige verktøyene og kommandoene i  
PowerPoint 2013.

Hvis du vil … Klikk… Og se deretter i …

Åpne, lagre, skrive ut, dele, sende, eksportere, konvertere, eller beskytte 
filer 

Fil Backstage-visningen (klikk kommandoer i ruten til venstre).

Legge til lysbilder, bruke et oppsett, endre skrifter, justere tekst eller 
bruke hurtigstiler

Hjem Gruppene Lysbilder, Skrift, Avsnitt, Tegning og Redigering.

Sette inn tabeller, bilder, figurer, SmartArt, WordArt, diagrammer, 
kommentarer, topptekst og bunntekst, video eller lyd 

Sett inn Gruppene Tabeller, Bilder, Illustrasjoner, Kommentarer, Tekst og 
Medier.

Bruke et tema, endre farge på et tema, endre lysbildestørrelse, endre 
bakgrunnen på et lysbilde, eller legge til et vannmerke

Utforming Gruppene Temaer, Varianter, eller Tilpass.

Bruke eller endre tidsberegningen til en overgang Overganger Gruppene Overgang og Tidsberegning.

Bruke eller endre tidsberegningen til en animasjon Animasjoner Gruppene Animasjon, Avansert animasjon og Tidsberegning.

Starte en lysbildefremvisning, sette opp en lysbildefremvisning, angi 
skjermer for bruk med presentasjonsvisning

Lysbildefremvisning Gruppene Start lysbildefremvisning, Oppsett, og Skjermer.

Kontrollere stavemåte, skrive og se over kommentarer eller 
sammenligne presentasjoner

Se gjennom Gruppene Korrektur, Merknader, og Sammenlign.

Endre visninger, redigere en hovedvisning, vise rutenett, veiledninger og 
linjaler, zoome, bytte mellom PowerPoint-vinduer og bruke makroer

Visning Gruppene Presentasjonsvisninger, Hovedvisninger, Vis, Zoom, 
Vindu og Makroer.



Tilgang til ofte brukte
kommandoer 
Verktøylinjen for hurtigtilgang øverst til venstre i PowerPoint-vinduet er et 
utmerket sted å legge til snarveisknapper for kommandoene du ofte bruker.

Klikk rullegardinpilen ved siden av hurtigtilgangsverktøylinjen for å legge til eller 
fjerne kommandoer oppført på snarveismenyen.

Intuitive verktøy
 

Merk at noen båndfaner vises og forsvinner
avhengig av hva du gjør.

For eksempel: Når du setter inn eller velger 
en video, vises fanene Videoverktøy: 
Avspilling og Format automatisk. De vises 
slik at du kan bruke formatering eller angi 
alternativer for avspilling av videoen. Slike 
kontekstavhengige faner vises hver gang du
setter inn eller velger et bilde, et diagram, en 
tabell, WordArt eller et annet objekt.

Når du arbeider med et lysbilde og 
du høyreklikker lysbildets bakgrunn, 
vises høyreklikkmenyen, som er full av 
oppgavealternativer.

Miniverktøylinjen vises automatisk på 
samme måte når du ønsker å utføre raske 
tekstrelaterte oppgaver, for eksempel å 
rykke inn et punkt eller å gjøre teksten fet.

Hvis den kommandoen du vil legge til, ikke vises i listen, kan du bytte til båndfanen 
der knappen befinner seg, og deretter høyreklikke den der. På snarveismenyen klik-
ker du Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang.



Endringer i temaer 
 

Når du bruker et innebygd tema og vil endre farger og skrifter, kan du nå velge 
blant designbestemte temavarianter i startskjermbildet eller på Utforming-fanen.

Ny standard lysbildestørrelse
 

Mye av dagens TV og video er gått over til widescreen- og HD-format, og det 
har også PowerPoint. I tidligere versjoner hadde lysbildene størrelsesforholdet 
4:3. I PowerPoint 2013 er 16:9 den nye standarden, men du kan endre dette på 
Utforming-fanen.

Hvis du arbeider med lysbilder i eldre versjoner av PowerPoint, eller viser 
presentasjoner på eldre skjermer eller projektorer, er det derfor best å endre 
størrelsesforholdet for lysbildene tilbake til 4:3. Dette gjør du ved å klikke 
Utforming > Lysbildestørrelse og deretter velge 4:3 – eller du kan angi en 
egendefinert størrelse.

Hvis du ikke ser en kombinasjon som fungerer for deg, kan du alltid tilpasse 
temafargene, skrifter og effekter i Visning for lysbildemal.

Klikk Visning > Lysbildemal, så ser du alternativene Farger, Skrifter og Effekter i 
Bakgrunn-gruppen.



Oppsett av presentasjonsvisningen 
er automatisk
 

Hvis du brukte presentasjonsvisningen i tidligere versjoner av PowerPoint, 
kan det hende du har hatt problemer med å konfigurere den. PowerPoint 
2013-oppdateringer løser dette problemet og gjør den enklere å bruke.

Du bare kobler til en projektor og en skjerm, så bruker PowerPoint de riktige 
innstillingene automatisk. Men du kan også ta over kontrollen (bytte mellom 
skjermen og projektoren) hvis du trenger det.

Vær oppmerksom på at presentasjonsvisning ikke lenger krever flere skjermer. Nå 
kan du øve og bruke alle verktøyene i presentasjonsvisningen fra én enkel skjerm 
uten å måtte koble til noe annet.

PowerPoint på berøringsenheter
 

Nå kan du samhandle med PowerPoint 2013 på berøringsenheter som kjører Win-
dows 8. Med vanlige berøringsbevegelser kan du sveipe, trykke, rulle, zoome og 
panorere gjennom presentasjonene.



Lagre presentasjonene
i skyen 
 

Skyen er som en fillagringsplass i himmelen. Du har tilgang til den hele tiden mens 
du er på Internett. Hvis du regelmessig reiser eller drar fra ett sted til et annet og du 
trenger tilgang til filene dine, bør du vurdere å lagre filene dine i skyen.

OneDrive er en gratis skytjeneste der du kan få sikker tilgang til filer og dele dem 
med andre. Alt du trenger for å logge på OneDrive, er en gratis Microsoft-konto.

Logge på Office
 

Hvis du vil komme i gang med deling og lagring av filene i skyen, logger du deg på
Microsoft Office. 

I PowerPoint eller et annet Office-program ser du etter navnet ditt øverst til høyre 
på båndet. Etter at du har logget deg på, kan du bytte konto og endre profilen din.



Slik samarbeider du med andre som
ikke har PowerPoint 2013 
Her er noen av de tingene du må huske på når du deler eller utveksler filer med 
noen som bruker en eldre versjon av PowerPoint.

I PowerPoint 2013 ... Hva skjer? Hva bør jeg gjøre?

Du åpner en presentasjon 
som ble laget i
PowerPoint 2007
eller eldre.

I PowerPoint 2013 ser du ordet [Kompatibilitetsmodus] på 
tittellinjen. Dette forteller deg at presentasjonen nå er lagret i 
det eldre filformatet, som ikke gjenkjenner nyere funksjoner som 
innebygd video, nye overgangseffekter, inndelinger med mer.
Hvis du ønsker å bruke alle de tilgjengelige PowerPoint 
2013-funksjonene, må du endre presentasjonen til det nyeste 
filformatet. 

Du kan fortsette å arbeide i kompatibilitetsmodus. Det er imidlertid 
slik at hvis ingen som du deler presentasjonen med, bruker 
PowerPoint 2007 eller eldre, er det best å endre filen til det nyeste 
formatet.
Hvis du vil endre filen, klikker du Fil > Informasjon > Konverter.

Du lagrer presentasjonen 
som en PowerPoint 2013-fil.

Hvis en kollega åpner PowerPoint 2013-presentasjonen i 
PowerPoint 2007 eller eldre, vises en melding med en kobling 
for å laste ned den gratis kompatibilitetspakken. De trenger 
kompatibilitetspakken for å kunne åpne og arbeide med 
presentasjoner i det nye formatet. Hvis du har brukt nye 
PowerPoint 2013-funksjoner eller formatering i presentasjonen 
din, får kollegaen din (som bruker PowerPoint 2007 eller eldre) se 
advarsler om funksjoner som ikke støttes. 

Før deling av PowerPoint 2013-presentasjon med kolleger 
som bruker eldre versjoner av PowerPoint, bør du kjøre 
Kompatibilitetskontroll-verktøyet. Du kan kontrollere 
kompatibiliteten i PowerPoint 2013 ved å klikke Fil > Informasjon 
> Kontroller for problemer > Kontroller kompatibilitet.
Verktøyet forteller deg hvilke nye funksjoner i PowerPoint 2013 
som ikke støttes i eldre versjoner. Du kan da bestemme om du vil 
fjerne disse funksjonene for å unngå advarsler i eldre versjoner av 
PowerPoint. 

Du lagrer en presentasjon 
som en PowerPoint 2007-fil 
eller eldre.

Hvis en kollega åpner presentasjonen i PowerPoint 2007 eller eldre, 
vil filen åpnes normalt – ingen kompatibilitetspakke kreves.
Hvis du har brukt nye PowerPoint 2013-funksjoner eller formatering 
i presentasjonen din, ser kollegaen din advarsler om funksjoner 
som ikke støttes, og det kan hente at formatering eller funksjoner 
ikke vises i filen, eller at objekter ikke kan redigeres. 

Du trenger ikke nødvendigvis gjøre noe.
Når du lagrer filen din i det eldre PowerPoint-filformatet, kjøres 
Kompatibilitetskontroll automatisk – du varsles om funksjoner som 
ikke støttes. 


