
Att göra ett bildspel med bilder, ljud eller film i Power Point 2010. 
Jag använder helst Power Point 2010 när jag gör bildspel till våra elever. Då följer automatiskt alla 

ljud och film filer med utan att jag behöver ha dem sparade på samma ställe.  

Jag ska försöka visa hur det går till: 

1. Öppna Power Point  

2. Klicka på layout 

3. Välj tom 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har du din första sida i ditt bildspel. Jag tänker här göra ett som ett fotoalbum, där personerna på 

bilderna kan prata in ett meddelande, sjunga en sång, berätta en saga eller precis vad du vill. 

 

4. Klicka på infoga 

5. Klicka på textruta 



 

6. Skriv i rutan som kommer upp. 

7. Markera din text. Nu kan du gå in och redigera din text. Ändra teckensnitt, storlek och färg på 

text. 

8. Du kan även klicka på design för att välja någon av mallarna eller om du vill ha en 

bakgrundsfärg. 

 

 



9. Jag är nöjd med min start bild så jag klickar på start. 

10. Sedan klickar jag på ny bild. Då får jag en ny sida att jobba med. 

11. Klickar på infoga 

12. Klickar på bild. Nu kommer en ruta upp, gå in i mappen där du har dina bilder. 

13. Dubbelklicka på den bild som du vill lägga till. 

14. Du kan nu ändra storlek på din bild genom att ta tag i hörnet och dra. Eller ändrar du i rutan 

uppe till höger på höjd. 

15. Du kan även lägga till en ram på din bild 

 

16. När du är nöjd gör du om steg 9-15 

17. Nu vill jag även ha ett ljud till så klicka på infoga-ljud-från fil 

18. Leta upp det ljud du vill ha. Dubbelklicka för att lägga dit det. 

 



 

19. Klicka på uppspelning 

20. Där det står vid klickning väljer du automatiskt 

21. Det är ju inte så snyggt om man ser ljudikonen på bilden. Man kan göra på olika sätt. Jag 

klickar på ikonen så jag får upp menyn uppspelning. 

22. Bocka i dölj under bildspelet 

  



23. Vill du i stället ha en video i ditt bildspel, klicka på infoga 

24. Välj video och något av alternativen. 

 

25. När du fått dit din film så starta den och vill du ha en pausbild. (som visas i ditt bildspel innan 

filmen startas) så pausa filmen där du vill. 

26. Klicka sedan på pausbild och aktuell bildruta. 

 

27. Under menyn uppspelning kan du göra fler inställningar. T.ex. om den ska starta vid klickning 

eller automatiskt. Om den ska spelas upp i helskärm. 

Du fortsätter så här tills du lagt in alla bilder, musik och video filer i ditt bildspel. 

28. Klicka på bildspel och konfigurera bildspel. 

29. Klicka i repetera tills esc trycks ner. 

30. Klicka på ok. 



 

31. Nu är det dags att spara ditt arbete. Jag brukar spara en som en vanlig Powerpoint som jag 

sedan kan gå in och göra ändringar i. Sedan spar jag den även som en Powerpoint bildspel. 

Den sista är den som jag sedan har till eleverna. 

 

 


