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Foto Tavlhøj 

Billede præsentationer 
Vi ser på 2 programmer 

de er gode til hver sit formål. 
 

PowerPoint programmet det er godt:  
hvis vi skal fortælle om de enkelte billeder medens vi 
ser på dem  
eller hvis der skal meget tekster til eller på de enkelte 
billeder.  
Vi har også her mulighed for at vise flere billeder samti-
dig. 
 
MovieMaker er fint hvis:  
vi vil vise billederne som en video event med musik og 
nogen forklaring til de enkelte billederne. 
 
Uanset hvilke program vi vil bruge så skal vi have fun-
det de billeder vi vil arbejde med, og lagt ind i en mappe 
så de er nemme at placere ind i det program vi arbejder 
med. 
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PowerPoint 
 

Start programmet PowerPoint 
Vælg en ”Tom præsentation” 
Skriv en forsidetekst, en titel og en undertitel.  
Vælg ”Hjem” på menulinjen og her ”Ny slide” ved at 
trykke på den lille pil, så kommer et rullegardin og her 
vælges. ”Tom”. Så får du en tom side. Vi kan nu indsæt-
te et billede på den nye side. 
 
Nu er det smart hvis du har mappen med billeder åben 
samtidig med programmet PowerPoint og de to pro-
grammer ses samtidig på skærmen.  
 
Indsæt/træk nu et billede over i PowerPoint  
Vi vil godt have 2 billeder på samme side. 
Gør billedet mindre ved at trække i et af hjørnerne. 
Vælg endnu et billede og træk det over i PowerPoint. 
Gør billedet mindre og placer det et sted på siden. 
Klik nu på menulinjen ”Indsæt” og vælg ”tekst” og så  
”Tekstfelt” som du så skriver i. 
Teksten kan du trække rundt på siden. Teksten kan også 
placeres på billederne. 
 
I menupunktet ”Hjem” vælges nu en ”Ny slide”  
Træk et billede over i PowerPoint 
Vælg nu ”Lyd” under ”Medier” i menu ”Indsæt” 
Her har vi 2 muligheder, vi vælger ”Optag lyd” 
Nu kan vi starte en optagelse, klik på den ”røde prik”. 
Der er nu kommet en ikon på billedet af en højtaler. 
Lydfilen afspilles ved at klikke på ikonen af højtaleren. 
 
På samme måde kan der indsættes en video. 
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Movie Maker 
 

Start programmet Movie Maker. 
I menuen vælges “Startside” og “Tilføj videoer og bille-
der” 
Vælg de billeder du vil have ind i Movie Maker og klik 
på ”Åben” 
 
I menupunktet ”Startside” vælges ”Titel” og titlen skri-
ves der. 
Under samme menupunkt vælges ”Rulletekster” 
Her skrives nogle tekster som filmen skal slutte med. 
 
Vi vil have noget musik lagt ind. 
Under menuen ”Startside” vælges ”Tilføj musik” 
Vælg noget musik og klik på ”Åben”. 
 
Vi vil også have noget tale ind, hvor vi fortæller noget. 
Under menuen ”Startside” vælges ”Optag indtaling” 
Indtal det der skal siges og stop indtalingen. 
Træk nu det indtalte hen til det billede hvor det skal si-
ges. 
Gå event. ind under menuen ”Projekt” og vælg 
”Fremhæv indtalingen”. 
 
Nu skal Projektet og videoen gemmes. 
Vælg menuen ”Fil” 
Vælg ”Gem projekt” projektet skal navngives. 
Vælg også at gemme som video.  
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