
 

Tastekommandoer i PowerPoint 
Mange av oss bruker PowerPoint på prosjektor som støtte for foredrag. Her er noen 
tastekommandoer som kan være nyttige: 

• For å få opp lysbildene i presentasjonsmodus på fullskjerm, trykk F5. Hvis du vil begynne fra 
det lysbildet du har fremme, trykk skift-F5. 

• For å få skjermen helt svart, trykk b (b for «black») når du er i presentasjonsmodus. Det kan 
være nyttig før og etter presentasjonen. Jeg har også noen ganger gjort dette midt i 
foredraget for å få full oppmerksomhet om et poeng.  Det er garantert at folk våkner når 
skjermen blir uventet svart. (Trykk på hvilken som helst tast for å få frem bildet igjen.) 

• For å komme til neste lysbilde kan man trykke på mellomromstasten. Det er ofte greiere enn 
piltaster etc. (som også kan brukes). 

• Hvis du vil til skrivebordet under en presentasjon, f.eks. for å vise frem en dom i en tekstfil, 
trykker du alt-tab. Da får du mulighet til å velge skrivebordet eller andre åpne programmer. 
Etterpå kan du fortsette med presentasjonen der du slapp, gjerne ved å trykke alt-tab igjen. 

• Når du er i presentasjonsmodus kan du trykke F1 for å få se de fleste av disse 
tastekommandoene (om du har glemt dem) og flere til. 
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Tidligere utgaver 

1. Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg 
2. Kjapp tilgang til programmer 
3. Om å fikse på en skannet fil 
4. Strukturer dokumentene dine! 
5. Disposisjonsvisning 
6. Nummerering 
7. Innholdsfortegnelse 
8. Hoveddokumenter og deldokumenter 
9. Redigering i hoveddokumentet 
10. EndNote introduksjon 
11. Lage referanser ved hjelp av EndNote 
12. Om å få EndNote til å gjøre det du vil 
13. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - fortsettelse 
14. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - avslutning 
15. Søke i Outlook etter e-post 
16. På nett med EDUROAM 
17. EU-databaser: PreLex 
18. EU-databaser: Eur-Lex 
19. EU-databaser: Archive of European Integration 
20. EU-databaser: Curia 
21. Sømløs PowerPoint 
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