5. Brug af PowerPoint
Her følger et par gode tips og genveje til at benytte PowerPoint i undervisningen. Der findes et væld
af smarte genveje og funktioner i PowerPoint, og her følger nogle af de mest anvendelige i
forbindelse med Psykisk Førstehjælp.

Skjule eller få vist et dias
I din undervisning kan du få brug for at skjule et eller flere slides/dias i din præsentation.
Eksempelvis vil du få brug for at skjule et par af de slides med ’kriser’, når du skal vælge mellem
’selvmord’ og ’selvskade’ i din præsentation.
Fremgangsmåde for at skjule en dias:
·

Højreklik på det dias, du vil skjule,
og klik derefter på Skjul dias.

Ikonet for et skjult dias
vises ud for det
skjulte dias. Diasnummeret vises i ikonet.
Fremgangsmåde for at vise et skjult dias:
· Hvis du ønsker at vise et skjult dias,
skal du gentage handlingen. Højreklik
på det ønskede dias og klik derefter på Skjul dias.

Bemærk: Når du skjuler et dias, bevares det i filen, selvom det er skjult under præsentationen, i
visningen Diasshow. Du kan slå indstillingen Skjul dias til eller fra for hvert enkelt dias i
præsentationen.

Præsentationsvisning
Præsentationsvisning er et god redskab, når man gennemgår sin præsentation. En udførlig guide til
brug af præsentationsvisning findes her:
https://support.office.com/da-dk/article/Video-Brug-af-pr%C3%A6sentationsvisning-21652818cb30-4965-8dc7-b72f17e4c86d?ui=da-DK&rs=da-DK&ad=DK

Andre tricks:
·
·
·
·
·

Afslutte diasvisning: (ESC)
Start diasvisning fra slide 1: (F5)
Sort skærm: (B) Hvis du vil gøre skærmen sort under en gennemgang, kan du trykke på
”B”.
Gå til skjulte dias: (Højreklik under visning) Hvis du er i visningen Diasshow, og du
beslutter dig for at vise et skjult dias, kan du højreklikke på det aktuelle synlige dias, klikke
på Gå til dias og derefter klikke på det dias, der skal vises.
Springe til et bestemt dias: (tal + enter) Hvis du er i gang med en præsentation og gerne
vil hoppe tilbage til et bestemt dias, kan du skrive nummeret på diaset og trykke ”enter”.

