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Med Keynote er det enklere enn noensinne å lage 
imponerende og elegante presentasjoner.

Hvis du vil komme i gang med Keynote, åpner du programmet og velger én av de 
forhåndslagde malene. Skriv over eksempeltekst, flytt for å legge til bilder og filmer 
og bygg imponerende animasjoner. Før du vet ordet av det, har du en fantastisk 
presentasjon.

Denne brukerhåndboken inneholder detaljerte instruksjoner for å utføre bestemte 
oppgaver i Keynote. I tillegg til denne PDF-filen, finnes det andre ressurser som kan 
hjelpe deg:

Videoopplæring på Internett
På www.apple.com/no/iwork/tutorials/keynote finner du opplæringsvideoer som viser 
deg hvordan du utfører vanlige oppgaver i Keynote. Første gangen du åpner Keynote, 
vises en melding som inneholder en kobling til disse opplæringsvideoene. Du kan når 
som helst vise Keynoteopplæringsvideoer ved å velge Hjelp > Videoopplæringer.

Fo
ro

rdVelkommen til Keynote ’09

http://www.apple.com/no/iwork/tutorials/keynote/
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Skjermbasert hjelp
Skjermbasert hjelp inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du utfører alle slags 
Keynote-oppgaver. Hvis du vil åpne Hjelp, åpner du KeynoteKeynoteog velger Hjelp > 
-hjelp. Den første siden inneholder også koblinger til nyttige nettsteder.

Hjelp for iWork-formler og -funksjoner
Hjelp for iWork-formler og -funksjoner inneholder grundige instruksjoner for hvordan 
du skriver og bruker formler og funksjoner i presentasjoner. Du åpner Hjelp for iWork-
formler og -funksjoner fra Hjelp-menyen i et hvilket som helst iWork-program. Åpne 
Keynote, Numbers eller Pages, og velg Hjelp > iWork-formler og -funksjoner.

iWork-nettstedet
Du finner siste nytt og oppdatert informasjon om iWork på www.apple.com/no/iwork.

Supportnettstedet
På www.apple.com/no/support/keynote kan du lese mer informasjon om 
problemløsing.

Hjelpeetiketter
Keynotehar hjelpetekst – korte tekstbeskrivelser – for de fleste skjermobjekter. Hold 
markøren over et objekt i noen sekunder for å vise hjelpeetiketten.

http://www.apple.com/no/iwork/
http://www.apple.com/no/support/keynote/
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Bli kjent med vinduene og verktøyene du bruker når du lager 
lysbildeserier med Keynote.

Hver lysbildeserie du oppretter, er et eget Keynote-dokument. Hvis du legger til filmer, 
lyder eller annet medieinnhold til lysbildeserien, kan du arkivere medieinnholdet som 
en del av Keynote-dokumentet. På den måten kan du enkelt flytte presentasjonen fra 
én datamaskin til en annen.

Om temaer og masterlysbilder
Når du åpner Keynote for første gang (ved å klikke på symbolet i Dock eller ved å 
dobbeltklikke på symbolet i Finder), viser Temavelger-vinduet de Apple-designede 
temaene du kan bruke i lysbildeserien. 

1Keynote-verktøy og -teknikker



Hvert tema består av en samling masterlysbilder med koordinerte designelementer 
som skaper stil og utseende basert på forhåndsutvalgte fonter, bakgrunner, teksturer, 
tabellstiler, diagramfarger og mer. Det første du gjør når du oppretter et Keynote-
dokument, er å velge et tema å jobbe i. Dette betyr at hver gang du legger til for 
eksempel en ny tekstrute, figur eller diagram til et lysbilde i det temaet, koordineres 
fargene og stilen med resten av lysbildeserien.

Masterlysbilder gir ulike tekst- og bildelayouter som er tilpasset stilen og utseende til 
temaet. Når du vil lage et lysbilde med bestemte elementer – for eksempel tittel og 
undertittel, en punktliste eller et bilde – markerer du masterbildet som mest ligner på 
layouten du vil ha. Masterlysbilder inneholder plassholdere for tekst og bilder, som du 
bytter ut med eget innhold mens du lager lysbildeserien.

Eksempeltekst

Medieplassholder 
for bilder, filmer og 
andre mediefiler

Medieplassholdere inneholder bilder som du kan bytte ut med egne bilder, PDF-
dokumenter eller filmer. Når du flytter et bilde eller en film til plassholderen, blir 
objektet automatisk plassert og tilpasset lysbildet. Du kan flytte medieinnhold 
til en hvilken som helst plassering på lysbildet (ikke bare medieplassholdere), 
men det kommer ikke til å arve egenskapene (størrelse, ramme, og så videre) til 
plassholderbildet. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Erstatte temabilder med egne 
mediefiler» på side 76.

Eksempeltekst vises i tittel- og brødtekstruter på nye lysbilder sammen med 
instruksjonene «Dobbeltklikk for å redigere». Utseendet viser hvordan din egen tekst 
vil vises etter du har skrevet den inn i tekstruten. I brødtekstruter vil punktet som vises 
være det samme som det som vises ved siden av teksten din. Hvis du vil vite mer, kan 
du lese «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 50.
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Når du lager en lysbildeserie, kan du legge til andre elementer, for eksempel tabeller, 
tekstruter, figurer og andre objekter, til et hvilket som helst lysbilde.

De fleste temaene inneholder følgende masterlysbilder:

Masterlysbilde Anbefalt bruk

Tittel og undertittel Tittellysbilde eller deltitler i presentasjonen

Tittel og punkter Innhold

Tittel og punkter – 2 kolonne Innhold som du vil vise side om side

Punkttegn Vanlige innholdssider som krever tekst med 
punkttegn. Tekstområdet fyller hele lysbildet

Blank Grafikkrike layouter

Tittel – topp eller midt Tittelside eller deltitler i presentasjonen

Bilde – horisontalt Horisontalt bilde med tittelen under

Bilde – vertikalt Vertikalt bilde med tittel og undertittel til venstre

Tittel, punkter og bilde Tittelside eller deltitler med tekst og bilde

Tittel og punkter – venstre eller høyre Lysbilder hvor du kan plassere tekst med 
punkttegn på venstre- eller høyresiden og grafikk 
på motsatt side av lysbildet



Keynote-vinduet
Keynote -vinduet kan tilpasses slik at det blir enklere å arbeide med og organisere 
lysbildeserien. Du kan vise eller skjule noen eller alle av disse elementene.

Lysbildets arbeidsområde: Du lager 
lysbilder ved å skrive inn tekst og 
legge til objekter og medieinnhold.

Presentatørnotatfeltet: Legg til notater om 
enkeltlysbilder. Du kan bruke disse notatene 
under presentasjonen – tilskuerne ser dem 
ikke.

 Lysbildenavigeringen: 
Viser en visuell 

oversikt over 
lysbildepresentasjonen. 

Du kan vise et 
miniatyrbilde av 

hvert lysbilde eller en 
tekstoversikt.

Verktøylinjen: 
Tilpass den slik at 

den inneholder 
verktøyene du 
bruker oftest.

Endre størrelsen på 
sideminiatyrene.

Slik kan du vise eller skjule disse elementene:�
En  m verktøylinje øverst i vinduet gir deg rask tilgang til verktøyene du trenger til å lage 
lysbildene.

Hvis du vil vise eller skjule verktøylinjen, velger du Vis > Vis verktøylinje eller Vis > Skjul 
verktøylinje. Les «Verktøylinjen» på side 21 for mer informasjon om verktøylinjen.

 m Lysbildenavigeringen til venstre i vinduet gir en visuell oversikt over lysbildeserien. Du 
kan vise et miniatyrbilde av hvert lysbilde eller en tekstoversikt.

Hvis du vil vise lysbildenavigering, velger du Vis > Navigering eller Vis > Oversikt. Hvis 
du vil skjule lysbildenavigering, velger du Vis > Kun lysbilde. Les «Endre visning» på 
side 17 for mer informasjon om lysbildenavigeringen.

Du kan skrive notater om enkeltlysbilder i  m feltet for presentatørnotater. Du kan henvise 
til disse notatene i løpet av en presentasjon. Publikum kan ikke se dem.
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Hvis du vil vise eller skjule presentatørnotater, velger du Vis > Vis presentatørnotater 
eller Vis > Skjul presentatørnotater. Les «Legge til presentatørnotater» på side 206 for 
mer informasjon om å bruke presentatørnotater.

 m Formatlinjen gir deg rask tilgang til formateringsverktøy for tilpassing av tekst, tabeller, 
diagrammer og mer. Kontrollene som vises på formatlinjen, avhenger av objektet du 
har markert på arbeidsområdet.

Hvis du vil vise eller skjule formatlinjen, velger du Vis > Vis formatlinje eller Vis > Skjul 
formatlinje. Les «Formatlinjen» på side 22 for mer informasjon om formatlinjen.

Zoome inn eller ut
Du kan forstørre (zoome inn) eller forminske (zoome ut) visningen av arbeidsområdet.

Slik zoomer du inn og ut:�
Velg Vis > Zoom >  m zoomnivå.

Velg et forstørrelsesnivå fra Zoom-lokalmenyen nederst til venstre i arbeidsområdet. m

Hvis du bruker Keynote i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du også vise 
programvinduet i fullskjermvisning slik at du kan arbeide uten forstyrrelser. Hvis du vil 
vite mer, kan du lese «Fullskjermvisning» på side 20.

Endre visning
Keynote inneholder mange måter å vise, organisere og administrere lysbildene i et 
Keynote-dokument: navigeringsvisning, oversiktsvisning og lysbordsvisning. Du kan 
også velge å vise kun arbeidsområdet. Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) 
eller nyere, kan du også arbeide i fullskjermvisning.

Slik endrer du fra én visning til en annen:�
Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg et alternativ (eller velg Vis > Navigering, Oversikt,  m

Lysbord eller Kun lysbilde.



Navigeringsvisning
Navigeringsvisning viser miniatyrbilder av hvert lysbilde og er nyttig for lysbildeserier 
som inneholder mye grafikk og mange tabeller og andre objekter. Denne visningen 
gir en god visuell oversikt over lysbildene, men det er ikke sikkert at du kan lese all 
teksten i miniatyrbildene.

Klikk på trekanten for å 
vise eller skjule grupper av 

lysbilder med innrykk.

Organiser lysbilder i 
grupper ved å legge inn 
innrykk. Legg til innrykk 

ved å flytte eller markere 
lysbildet og trykke på 

tabulatortasten.

Få en rask oversikt 
over grafikken på hver 

enkel side.

Vis miniatyrbilder i 
forskjellige størrelser.

Flytt dette håndtaket 
ned for å vise 
masterlysbilder.

Lysbildet som er markert 
her, er lysbildet du jobber 
med.

Hvis du vil endre rekkefølgen på eller organisere lysbildene, kan du manipulere 
lysbilder i lysbildenavigering.

Slik kan du arbeide med navigeringsvisning:�
Hvis du vil vise navigeringsvisning, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger  m

Navigering, eller velger Vis > Navigering.

Hvis du vil endre rekkefølge på eller rykke inn lysbilder, flytter du dem. m

Hvis du vil vise eller skjule lysbildegrupper (lysbilder med innrykk og det overordnede  m

lysbildet), klikker du på trekantene.

Hvis du vil forstørre eller krympe miniatyrbildene, klikker du på knappen nederst til  m

venstre og velger en størrelse.

Hvis du vil duplisere én eller flere tilstøtende lysbilder, markerer du dem og velger  m

Rediger > Dupliser. Duplikatene settes inn etter de markerte lysbildene.

Hvis du vil kopiere (eller klippe ut) og lime inn én eller flere tilstøtende lysbilder, velger  m

du Rediger > Kopier, markerer lysbildet du vil sette inn de kopierte lysbildene etter, og 
velger Rediger > Lim inn.
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Hvis du vil vise masterlysbilder (nyttig hvis du lager dine egne masterlysbilder eller  m

temaer), flytter du håndtaket øverst til høyre i lysbildenavigering eller klikker på Vis 
i verktøylinjen og velger Vis masterlysbilder. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du 
«Lage masterlysbilder og maler» på side 235.

oversiktsvisning
Oversiktvisning er mest nyttig til å visualisere flyten av tekstrike presentasjoner. Der 
vises tittelen og tekst med punkttegn på hvert lysbilde i lysbildeserien. Alle titlene og 
punkttegnene vises tydelig i lysbildenavigeringen.

Med oversiktsvisning kan du enkelt endre rekkefølge på punkttegnene samtidig som 
du organiserer presentasjonen. Du kan legge til punktten til eksisterende tekst direkte 
i lysbildenavigering Du kan også flytte punkter fra ett lysbilde til et annet eller flytte 
dem til et høyere eller lavere nivå på samme lysbilde.

Flytt punkttegn til venstre eller 
høyre for å flytte dem til høyere 
eller lavere konturnivå. Du kan til 
og med flytte punkttegn fra ett 
lysbilde til et annet.

I oversiktvisning viser du tekst i 
titler og punkttegn. Du kan legge 
til og redigere tekst direkte i 
oversiktvisning.

Dobbeltklikk på et lysbildesymbol 
for å skjule punkttegntekst i 
lysbildenavigeringen.

Slik kan du arbeide med oversiktsvisning:�
Hvis du vil vise oversiktsvisning, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Oversikt  m

(eller velger Vis > Oversikt).

Hvis du vil endre fonten som brukes i oversiktsvisningen, velger du Keynote > Valg,  m

klikker på Generelt og velger en font og størrelse fra Font i Oversikt-lokalmenyen.

Hvis du vil skrive ut oversiktsvisningen, velger du Arkiv > Skriv ut. I Skriv ut-dialogruten  m

velger du Keynote fra Eksemplarer og sider-lokalmenyen. Deretter velger du Oversikt.



Lysbordsvisning
Hvis lysbildeserien inneholder mange lysbilder og du vil vise flere miniatyrbilder 
samtidig, bruker du lysbordsvisningen. Du kan enkelt endre rekkefølgen på lysbilder 
ved å flytte, som om lysbildene var lagt ut over lysbordet til en fotograf.

Slik kan du arbeide med lysbordsvisning:�
Hvis du vil vise lysbordsvisning, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Lysbord (eller  m

velger Vis > Lysbord).

Hvis du vil forstørre eller krympe miniatyrbildene, klikker du på knappen nederst til  m

venstre i vinduet og velger en størrelse.

Hvis du vil redigere et lysbilde eller gå tilbake til forrige visning (navigering eller  m

oversikt), dobbeltklikker du på et lysbilde.

I lysbordsvisning kan du legge til, slette, duplisere, hoppe over og endre rekkefølge på 
lysbilder, akkurat som i navigeringsvisning og oversiktsvisning.

Fullskjermvisning
Hvis du bruker Keynote i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du vise 
programvinduet i fullskjermvisning slik at du kan arbeide uten forstyrrelser. I 
fullskjermvisning forstørres Keynote-vinduet slik at det fyller hele skjermen. Det flyttes 
også til et separat arbeidsområde slik at du enkelt kan gå fram og tilbake mellom 
Keynote og skrivebordet.

Slik viser du Keynote i fullskjerm:�
Velg Vis > Gå til fullskjermmodus, eller klikk på fullskjermknappen øverst til høyre i  m

Keynote-vinduet (to piler som peker utover).

Hvis du vil avslutte fullskjermmodus, gjør du ett av følgende:�
Velg Vis > Avslutt fullskjermmodus. m

Flytt markøren til den øverste kanten av skjermen for å vise menylinjen, og klikk  m

deretter på fullskjermknappen øverst til høyre på skjermen.
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Trykk på esc-tasten på tastaturet. m

Gå til et bestemt lysbilde
Når du arbeider med dokumentet, kan du enkelt gå til et hvilket som helst lysbilde.

Slik går du til et bestemt lysbilde:�
I navigerings- eller oversiktsvisning kan du klikke på et miniatyrbilde i  m

lysbildenavigeringen for å gå til et hvilken som helst lysbilde.

Velg Lysbilde > Gå Til og velg ett av følgende alternativer (Neste lysbilde, Forrige  m

lysbilde, Første lysbilde eller Siste lysbilde).

Verktøylinjen
Keynote-verktøylinjen gir deg rask tilgang til mange av handlingene du utfører når du 
arbeider i Keynote. Du kan legge til, fjerne og endre rekkefølge på verktøylinjeknapper 
slik det passer deg best.

Standardoppsettet for verktøylinjeknapper vises nedenfor. Fullskjermknappen øverst til 
høyre vises ikke med mindre du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere.

Legg til lysbilder.

Start lysbildeserie.

Velg ny visning, 
nytt tema 
eller nytt 

masterlysbilde.

Del dokumentet med 
andre på iWork.com. 

Legg til frie 
tekstruter, figurer, 

tabeller eller 
diagrammer.

Masker eller fjern uønskede deler av et 
bilde. Plasser objekter foran eller bak 
hverandre på lysbildet.Legg til en 

kommentar i 
et lysbilde.

Vis og rediger 
i fullskjerm.

Åpne Inspektør-vinduet, 
medienavigering, Farger-vinduet 

og Fonter-vinduet.

Slik tilpasser du verktøylinjen:�
 1 Velg Vis > Tilpass verktøylinje, eller Kontroll-klikk på verktøylinjen og velg Tilpass 

verktøylinje.

 2 Endre verktøylinjen etter behov.

Hvis du vil legge til et objekt i verktøylinjen, flytter du symbolet til verktøylinjen øverst.

Hvis du vil fjerne et objekt fra verktøylinjen, flytter du det fra verktøylinjen.

Hvis du vil gjenopprette standardoppsettet med verktøylinjeknapper, flytter du 
standardoppsettet til verktøylinjen.

Hvis du vil forstørre verktøylinjesymbolene, fjerner du markeringen for Bruk liten 
størrelse.

Hvis du vil vise kun symboler eller kun tekst, velger du et alternativ fra Vis-lokalmenyen.

Hvis du vil omorganisere objekter i verktøylinjen, flytter du dem.



 3 Klikk på Ferdig når du er klar.

Her er noen snarveier for tilpassing av verktøylinjen uten å velge Vis > Tilpass 
verktøylinje:

Hvis du vil fjerne et objekt, trykker du på Kommando-tasten mens du flytter objektet  Â
fra verktøylinjen, eller trykker på Kontroll-tasten mens du klikker på objektet og 
velger deretter Fjern objekt fra kontekstmenyen.

Hvis du vil flytte et objekt, trykker du på Kommando-tasten mens du flytter objektet. Â

Hvis du vil se en beskrivelse av funksjonen til en verktøyknapp, holder du 
musepekeren over knappen.

Formatlinjen
Bruk formatlinjen til raskt å endre utseendet til tabeller, diagrammer, tekst og andre 
elementer i lysbildeserien. Kontrollene i formatlinjen avhenger av hvilket objekt som 
er markert. Hvis du vil se en beskrivelse av funksjonen til en kontroll eller knapp i 
formatlinjen, holder du musepekeren over den til hjelpetekst vises.

Slik viser eller skjuler du formatlinjen:�
Velg Vis > Vis formatlinje eller Vis > Skjul formatlinje. m

Slik ser formatlinjen ut når en figur er markert.

Endre font, fontstil, 
fontstørrelse og 

farge.
Velg linjeavstand og 
antall kolonner.

Legg til 
bakgrunnsfarge til 
tekstruter og figurer.

Juster markert tekst. Formater tekstruter 
og figurkantlinjer.

Juster opasitet 
og skygge for 
tekstruter.

Slik ser formatlinjen ut når en tabell er markert.

Formater tekst 
i tabellceller.

Ordne tekst i 
tabellceller.

Organiser topptekst 
og bunntekst.

Formater 
cellekantlinjer.

Angi antall rader og 
kolonner.

Legg til bakgrunnsfarge 
i en celle.
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Inspektør-vinduet
De fleste elementene i lysbildeserien kan formateres ved hjelp av Keynote-
inspektørene. Hver inspektør fokuserer på forskjellige formateringsaspekter. 
Dokumentinspektøren inneholder for eksempel innstillinger for hele lysbildeserien.

Klikk på én av disse 
knappene for å vise en 
annen inspektør.

Hvis du åpner flere Inspektør-vinduer kan du gjøre det enklere å arbeide med 
dokumentet. Hvis du for eksempel åpner både grafikkinspektøren og tekstinspektøren, 
har du tilgang til alle tekst- og bildeformateringsalternativene.

Slik åpner du Inspektør-vinduer:�
 m Hvis du vil åpne ett Inspektør-vindu, og ingen er åpne, klikker du på Inspektør-knappen i 

verktøylinjen.

 m Hvis du vil åpne mer enn ett Inspektør-vindu, velger du Vis > Ny inspektør.

Når Inspektør-vinduet er åpent, klikker du på en av knappene øverst for å vise en 
annen inspektør. Hvis du klikker på andre knapp fra venstre, for eksempel, vises 
lysbildeinspektøren.

Hold markøren over knapper og andre kontroller i inspektørene for å se en beskrivelse 
av hva de utfører.



Medienavigering
Medienavigering gir deg tilgang til alle mediefilene iPhoto-biblioteket, iTunes-
biblioteket, Aperture-biblioteket og Filmer-mappen. Du kan flytte et objekt fra 
Medienavigering til et lysbilde eller til et bildefelt i en inspektør.

Klikk på en knapp for å vise 
filene i iTunes-biblioteket, 
iPhoto-biblioteket, 
Aperture-biblioteket eller 
Filmer-mappen.

Flytt en fil til dokumentet.

Søk etter en fil.

Hvis du ikke bruker iPhoto eller Aperture til å arkivere bilder, iTunes til å spille av 
musikk eller hvis du ikke oppbevarer filmer i Filmer-mappen, kan du legge til andre 
mapper i medienavigeringsvinduet slik at du har tilgang til multimedieinnholdet på 
samme måte.

Slik åpner du medienavigering:�
Klikk på Media i verktøylinjen, eller velg Vis > Vis medienavigering. m

Hvis du vil legge til en annen mappe i medienavigeringsvinduet, gjør du ett av 
følgende:�
Hvis du vil legge til en mappe som inneholder lydfiler, klikker du på Lyd  m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til 
medienavigering.

Hvis du vil legge til en mappe som inneholder bilder, klikker du på Bilder  m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til 
medienavigering.

Hvis du vil legge til en mappe som inneholder filmer, klikker du på Filmer  m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til 
medienavigering.
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Farger-vinduet
Du bruker Farger-vinduet til å velge farger for objekter.

Fargen som er markert i fargehjulet, 
vises i denne ruten. (De to fargene i 
denne ruten indikerer at opasiteten 
er satt til mindre enn 100 %.)

Bruk skyvekontrollen til å angi 
lysere eller mørkere fargetoner 
i fargehjulet.

Klikk for å markere en 
farge i fargehjulet.

Flytt farger fra fargeruten for å 
arkivere dem i fargepaletten.

Klikk på søkesymbolet, 
og klikk deretter på et 

objekt på skjermen som 
har samme farge.

Klikk på en knapp for å 
vise ulike fargemodeller.

Flytt Opasitet- skyveknappen 
til venstre for å gjøre fargen 

mer gjennomsiktig.

Du kan bruke fargehjulet i Farger-vinduet til å velge farger. Fargen du velger, vises i 
ruten øverst i Farger-vinduet. Du kan arkivere fargen for senere bruk ved å plassere 
den i fargepaletten.

Hvis du vil bruke fargene du velger i Farger-vinduet på et objekt på lysbildet, må du 
plassere fargen i riktig fargefelt i et inspektørpanel. Du kan markere et fargefelt i en av 
inspektørene, og deretter klikke på en farge i fargehjulet. Du kan også flytte en farge 
fra fargepaletten eller fargeruten til et fargefelt i en av inspektørene.

Slik velger du en farge:�
 1 Åpne Farger-vinduet ved å klikke på Farger i verktøylinjen eller ved å klikke på et 

fargefelt i én av inspektørene.

 2 Klikk hvor som helst i fargehjulet.

Den valgte fargen vises i ruten øverst i Farger-vinduet.

 3 Hvis du vil gjøre fargen lysere eller mørkere, flytter du skyvekontrollen på høyre side av 
Farger-vinduet.

 4 Hvis du vil gjøre fargen mer gjennomsiktig, flytter du Opasitet-skyvekontrollen til 
venstre eller angir en prosentverdi i Opasitet-feltet.

 5 Hvis du vil bruke fargepaletten, åpner du den ved å flytte håndtaket nederst i Farger-
vinduet.

Arkiver en farge i paletten ved å flytte fargen fra fargeruten til fargepaletten. Hvis du vil 
fjerne en farge fra paletten, flytter du en tom firkant til fargen du vil fjerne.



 6 Hvis du vil ha samme farge som et annet objekt på skjermen, klikker du på 
søkesymbolet (ser ut som et forstørrelsesglass) til venstre for fargeruten i Farger-
vinduet. Klikk på objektet på skjermen som har fargen du vil bruke.

Fargen vises i fargeruten. Marker objektet du vil fargelegge i dokumentvinduet, og flytt 
deretter fargen fra fargeruten til objektet.

Fonter-vinduet
Bruk Fonter-vinduet til å velge fonter, fontstørrelser og andre 
fontformateringsfunksjoner, inkludert tekstskygger og gjennomstreking. Du kan også 
bruke Fonter-vinduet til å organisere fonter du bruker ofte, slik at du enkelt finner dem 
når du trenger dem. 

Lag interessante 
teksteffekter med 

disse knappene.

Handlingsmenyen.

Marker en skrifttype som skal 
brukes på den markerte teksten.

Finn fonter ved å skrive inn 
et fontnavn i søkefeltet.

Marker en 
fontstørrelse som 
skal brukes på den 
markerte teksten.

Bruk skygge på 
markert tekst. 
Endre skyggen med 
opasitet-, uskarphet, 
forskyvning- og 
vinkelkontrollene.

Forhåndsvis den valgte 
skrifttypen (det er mulig du må 

velge Vis forhåndsvisning fra 
handlingsmenyen).

Du åpner Fonter-vinduet på én av følgende måter:�
Klikk på Fonter i verktøylinjen, eller velg Format > Font > Vis fonter. m

Klikk på Fonter i verktøylinjen. m

Slik endrer du fonten for markert tekst:�
Skriv i navnet på fonten du vil bruke i søkefeltet, og marker deretter navnet på fonten  m

i listen.

Marker navnet på skrifttypen du vil ha (for eksempel halvfet, kursiv og så videre). m

Skriv inn eller marker tallet som tilsvarer fontstørrelsen du vil ha. m

Hvis du vil formatere tekst med Fonter-vinduet, bruker du én av kontrollene:�
Tekstunderstreking-lokalmenyen gjør det mulig å velge en understrekingstype (for  m

eksempel enkel eller dobbel).

Tekstgjennomstreking-lokalmenyen gjør det mulig å velge en gjennomstrekingstype  m

(for eksempel enkel eller dobbel).
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Tekstfarge-lokalmenyen gjør det mulig å angi en farge for tekst. m

Dokumentfarge-lokalmenyen gjør det mulig å angi en farge for siden bak et avsnitt. m

Tekstskygge-knappen legger til en skygge på markert tekst. m

Skyggeopasitet-, Skyggeuskarphet-, Skyggeplassering- og Skyggevinkel-kontrollene  m

avgjør skyggens utseende.

Hvis du ikke ser teksteffektknappene, velger du Vis effekter fra Handling-lokalmenyen 
nederst til venstre i Fonter-vinduet.

Slik organiserer du fontene i Fonter-vinduet:�
 1 Klikk på Legg til samling-knappen (+) for å opprette en ny samling.

 2 Marker tekst, og velg fontfamilien, skrifttypen og størrelsen du vil bruke.

 3 Flytt navnet fra Familie-listen til samlingen du vil arkivere i.

Hvis du endrer fonter ofte, kan du la Fonter-vinduet være åpent. Du kan endre 
størrelse på Fonter-vinduet med kontrollene nederst til høyre i vinduet, slik at kun 
fontfamiliene og skrifttypene i den markerte fontsamlingen er synlig.

Tastatursnarveier og kontekstmenyer
Du kan bruke tastaturet til å utføre mange menykommandoer og oppgaver i Keynote. 
Hvis du vil se en omfattende liste med tastatursnarveier, åpner du Keynote og velger 
Hjelp > Tastatursnarveier.

Mange objekter i Keynote-vinduet har også kontekstmenyer med kommandoer som 
er spesifikke for det objektet. Kontekstmenyer er spesielt nyttige når du jobber med 
tabeller og diagrammer.

Slik åpner du en kontekstmeny:�
Trykk på Kontroll-tasten mens du klikker på et objekt. m



Kommandoene som er tilgjengelige i kontekstvinduet, avhenger av hvilket objekt du 
klikker på.Dette bildet viser valgene som er tilgjengelige i kontekstmenyen når du 
Kontroll-klikker på arbeidsområdet.

Advarsel-vinduet
Når du importerer et dokument til Keynote eller eksporterer et Keynote-dokument 
til et annet format, er det mulig at noen elementer ikke overføres som de var. 
Advarsler-vinduet viser eventuelle problemer som skulle oppstå. Det er mulig at andre 
situasjoner kan føre til advarsler, for eksempel hvis du arkiverer et dokument i en 
tidligere versjon av programmet.

Hvis problemer oppstår, vil du se en melding der du kan se gjennom advarslene. Hvis 
du velger å ikke se gjennom advarslene, kan du vise Advarsler-vinduet når som helst 
ved å velge Vis > Vis dokumentadvarsler.

Hvis du ser en advarsel som gjelder en font som mangler, kan du markere advarselen 
og klikke på Erstatt font for å velge en erstatningsfont.

Du kan kopiere advarselsmeldinger og lime dem inn i et dokument for senere 
referanse. Disse meldingene kan være nyttige for å feilsøke problemer.
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Grunnleggende informasjon om hvordan du jobber 
smart når du åpner, importerer, redigerer, arkiverer og 
passordbeskytter Keynote-dokumentene.

Dette kapitlet gir tips om hvordan du raskt kan arkivere presentasjonen mens du 
jobber, og hvordan du passordbeskytter dokumentene dine.

Keynote kan enkelt åpne PowerPoint- og AppleWorks-presentasjoner, noe som gjør 
det enkelt å fortsette arbeidet med presentasjoner du allerede har opprettet i andre 
progammer, eller å samarbeide med andre som bruker andre programmer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arkiverer et Keynote-dokument i 
PowerPoint-format eller andre formater, leser du emnene under «Om eksportering av 
lysbildeserier til andre formater» på side 221.

Om oppretting og åpning av dokumenter
Hver lysbildeserie du oppretter, er et eget Keynote-dokument. Du kan begynne å 
jobbe i et Keynote-dokument på flere måter:

Opprette et nytt Keynote-dokument. Â

Importer et dokument som er opprettet i PowerPoint eller AppleWorks. Â

Åpne et eksisterende Keynote-dokument Â

Opprette en ny Keynote-presentasjon
Slik oppretter du en ny Keynote-presentasjon:�

 1 Hvis Keynote ikke er åpent, åpner du det ved å klikke på symbolet i Dock eller ved å 
dobbeltklikke på symbolet i Finder.

Hvis Keynote allerede er åpent, velger du Arkiv > «Nytt fra temavelger» eller trykker på 
Skift-Kommando-N.

 2 Marker et tema i Temavelgeren.

2Opprette, åpne og arkivere en 
Keynote-presentasjon



Hvis du vil se en forhåndsvisning av hvordan andre lysbildelayouter kan se ut 
som i et bestemt tema, beveger du markøren sakte over temaets miniatyrbilde. 
Eksempellysbilder med diagrammer, tabeller og blar gjennom miniatyrbilder når du 
beveger markøren. Dette gir deg en bedre idé, og gjør det enklere å velge et tema.

Selv etter at du har markert et tema og begynt å jobbe, kan du når som helst endre 
lysbildeseriens tema, og du kan bruke flere enn ett tema i et dokument (les «Endre 
temaet i et lysbilde» på side 44).

 3 Hvis du vet den optimale størrelsen som du kommer til å bruke under presentasjonen 
av lysbildeserien, er du lurt å velge den fra Lysbildestørrelse-lokalmenyen før du 
begynner å lage lysbildeserien.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger best størrelse for lysbildene, leser 
du «Angi lysbildestørrelsen» på side 207. Hvis du er usikker, er det greit å godt 
standardstørrelsen for nå. Hvis det er nødvendig, kan du nullstille lysbildestørrelsen 
senere. Keynote justerer størrelsen på lysbildeinnholdet hvis du nullstiller 
lysbildestørrelsen etter at du har opprettet lysbildene.

 4 Klikk på Velg, eller dobbeltklikk på miniatyrbildet av temaet du vil bruke.

Tips:   ∏ Du kan angi at Keynote skal bruke et bestemt tema når du oppretter nye 
dokumenter. Velg Keynote > Valg, klikk på Generelt, velg «Bruk tema» og marker 
deretter et tema. Hvis du vil bytte tema, klikker du på Velg.

Importere en lysbildeserie
Hvis du allerede har en laget en presentasjon du har laget i Microsoft PowerPoint eller 
AppleWorks, kan du importere den til Keynote og fortsette å arbeide med den der. 

Keynote bevarer originaldokumentets tekst, farger, layout og andre formateringsvalg 
så langt det er mulig.

Slik importerer du et PowerPoint- eller AppleWorks-dokument:�
Velg Arkiv > Åpne i Keynote. Finn fram til dokumentet du vil importere, i Åpne- m

dialogruten, og klikk på Åpne.

Gå til Finder, og flytt PowerPoint- eller AppleWorks-dokumentsymbolet til Keynote- m

programsymbolet.

Åpne et eksisterende Keynote-dokument
Det er flere måter å åpne et dokument som er opprettet i Keynote på, uavhengig av 
versjon.

Slik åpner du et Keynote-dokument:�
Hvis du vil åpne et Keynote-dokument i Finder, dobbeltklikker du på  m

dokumentsymbolet eller flytter det til Keynote-programsymbolet.

Hvis du vil åpne et dokument når du arbeider i Keynote, velger du Arkiv > Åpne,  m

markerer dokumentet og klikker deretter på Åpne.
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Du kan også klikke på «Åpne en eksisterende fil» i Temavelger-vinduet, finne  m

dokumentet i Åpne-vinduet og klikke på Åpne.

Hvis du vil åpne et av dokumentene du sist jobbet med, velger du Arkiv > Åpne sist  m

brukte og velger dokumentet fra undermenyen. Du kan også klikke på Åpne sist 
brukte i Temavelgeren og deretter markere filen du vil åpne.

Hvis dokumentet er passordbeskyttet, dobbeltklikker du på dokumentsymbolet og  m

skriver inn passordet i feltet. Deretter klikker du på OK.

Hvis du ser en melding om at en font eller en fil mangler, kan du fortsatt bruke 
dokumentet. Keynote erstatter manglende fonter med en font som er tilgjengelig 
på maskinen. Hvis du vil ta i bruk fontene som mangler i dokumentet, avslutter du 
Keynote og legger deretter til fontene i Fonts-mappen (du finner mer informasjon om 
dette i Mac-hjelp). Hvis du vil vise filmer eller lydfiler som mangler, må du legge dem 
tilbake i dokumentet. Hvis du vil unngå dette problemet, kan du arkivere mediefiler 
som en del av dokumentet når du arkiverer. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, 
leser du «Arkivere en presentasjon» på side 31.

Merk:  Hvis du åpner et dokument som er opprettet i iWork ’08 og vil at det skal kunne 
brukes med eldre versjoner, arkiverer du det i det samme formatet. Se «Arkivere en 
presentasjon i iWork ’08-format» på side 221.

Om arkivering av presentasjoner
Grafikk og diagramdata arkiveres i selve Keynote-presentasjonen, slik at de vises på 
riktig måte når presentasjonen åpnes på en annen maskin. Fonter arkiveres imidlertid 
ikke i selve presentasjonen. Hvis du overfører en Keynote-presentasjon til en annen 
maskin, må du forsikre deg om at fontene som brukes i presentasjonen, er installert i 
Fonts-mappen på maskinen.

Når det gjelder lyd- og filmfiler er standardinnstillingen at de arkiveres sammen med 
Keynote-presentasjoner, men denne innstillingen kan du endre. Hvis du ikke arkiverer 
mediefiler sammen med presentasjonen, må du overføre dem separat for å kunne vise 
filene sammen med presentasjonen på en annen maskin. 

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, arkiverer Keynote 
presentasjonen din ofte og automatisk i bakgrunnen, slik at du ikke trenger å bekymre 
deg for å miste endringer du har gjort i presentasjonen, hvis programmet avsluttes 
uventet. Du kan også arkivere presentasjonen manuelt. Dette oppretter et arkiv av 
eldre versjoner som du kan hente tilbake når som helst.

Arkivere en presentasjon
Det er lurt å arkivere presentasjonen ofte mens du arbeider. Når du har arkivert 
presentasjonen første gang, kan du trykke Kommando-S for å arkivere den raskt mens 
du jobber, med de samme innstillingene hver gang. 



Slik arkiverer du en presentasjon for første gang:�
 1 Velg Arkiv > Arkiver, eller trykk Kommando-S.

 2 Oppgi et navn for presentasjonen i Arkiver som-feltet.

 3 Fra Hvor-lokalmenyen velger du hvor du vil arkivere presentasjonen.

Hvis plasseringen du vil arkivere dokumentet i, ikke vises i lokalmenyen, klikker du på 
trekanten til høyre for Arkiver som-feltet og navigerer til plasseringen hvor du vil 
arkivere presentasjonen.

Hvis Hvor-lokalmenyen ikke vises, går du til plasseringen hvor du vil arkivere 
presentasjonen.

 4 Hvis du vil at presentasjonen skal kunne vises med hurtigvisning i Finder i Mac OS X 
versjon 10.5 eller nyere, velger du «Ta med forhåndsvisning i dokumentet».

 5 Hvis du vil at presentasjonen skal åpnes med Keynote ’08 eller PowerPoint, velger du 
«Arkiver en kopi som» og velger filformatet du vil arkivere presentasjonen i.

 6 Hvis du eller noen andre skal åpne presentasjonen på en annen maskin, klikker du på 
Avanserte valg og angir innstillinger for hva som skal tas med i presentasjonen.

Kopier lyd og filmer til dokumentet:  Hvis du markerer denne avkrysningsruten, 
arkiveres lyd og filmer sammen med presentasjonen slik at filene kan spilles av hvis 
presentasjonen åpnes på en annen datamaskin. Du kan fjerne markeringen i denne 
avkrysningsruten for å redusere filstørrelsen, men mediefiler vil bli spilt av på andre 
maskiner hvis ikke de også overføres.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reduserer totalt dokumentstørrelse når 
dokumentet inneholder filmer eller lyd, leser du «Redusere størrelsen på mediefiler» på 
side 113. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reduserer dokumentstørrelse 
hvis dokumentet inneholder reduserte bildestørrelser, leser du «Redusere 
bildefilstørrelser» på side 78.

Kopier temabilder til dokumentet:�  Hvis du ikke markerer dette valget og deretter 
åpner presentasjonen på en datamaskin som ikke har samme tema installert (hvis du 
for eksempel har opprettet temaet selv), er det mulig at presentasjonen ser annerledes 
ut.

 7 Klikk på Arkiver.

Hvis presentasjonen er opprettet med en eldre versjon av Keynote, blir du spurt om 
presentasjonen skal arkiveres i det samme formatet.

Slik legger du en presentasjon i et arkiv i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere:�
Velg Arkiv > «Arkiver en versjon», eller trykk Kommando-S. m

Arkivversjoner kan kun opprettes hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller 
nyere. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenoppretting av arkivpresentasjoner, leser 
du «Finne en arkivversjon av en presentasjon» på side 34.
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Det er vanligvis kun mulig å arkivere Keynote-presentasjoner på datamaskiner og 
tjenere med Mac OS X. Keynote er ikke kompatibelt med Mac OS 9-maskiner og 
Windows-tjenere med Services for Macintosh.

Hvis du skal dele presentasjonen med andre som ikke har Keynote, kan du eksportere 
presentasjonen til et annet filformat. Hvis du vil vite hvordan du eksporterer 
presentasjonen til andre filformater (inkludert QuickTime, PowerPoint og PDF), leser du 
«Dele en presentasjon med andre plattformer» på side 222.

Arkivere en kopi av en presentasjon
Hvis du vil duplisere den åpne presentasjonen, kan du arkivere den med et annet navn 
eller på en annen plassering.

Slik arkiverer du en kopi av en presentasjon i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller 
nyere:�

 1 Velg Arkiv > Dupliser.

Det opprettes en kopi uten navn av den åpne presentasjonen. Begge kopiene forblir 
åpne på skrivebordet slik at du kan se på dem eller redigere dem.

 2 Lukk vinduet til kopien uten navn, skriv inn et navn på presentasjonen, og velg 
deretter en plassering fra lokalmenyen.

 3 Klikk på Arkiver.

Slik arkiverer du en kopi av en presentasjon i Mac OS X versjon 10.6.x (Snow 
Leopard) eller eldre:�
Velg Arkiv > Arkiver som, og angi et nytt navn og plassering. m

Når presentasjonen kopieres på denne måten, lukkes originalpresentasjonen. 
Presentasjonen som nå er åpen på skrivebordet, er den nye kopien. Hvis du vil arbeide 
med den originale versjonen, velger du Arkiv > Åpne sist brukte og velger den forrige 
versjonen fra undermenyen.

Du kan også automatisere opprettingen av en sikkerhetskopi av presentasjonen hver 
gang du arkiverer, der navnet og plasseringen er de samme som for originalen, men 
med «Sikkerhetskopi av» foran filnavnet. Les «Automatisk arkivere en sikkerhetskopi av 
en presentasjon» på side 34.



Automatisk arkivere en sikkerhetskopi av en presentasjon
Hver gang du arkiverer en presentasjon, kan du automatisk beholde en kopi av den 
sist arkiverte versjonen. På den måten kan du gå tilbake til sikkerhetskopiversjonen av 
presentasjonen hvis du ombestemmer deg med hensyn til endringene.

Hvilken metode for å opprette sikkerhetskopiversjoner som er best, varierer avhengig 
av hvilken versjon av Mac OS X du bruker. Mac OS X versjon 10.7 (Lion) og nyere 
arkiverer automatisk et øyeblikksbilde av presentasjonen hver gang du arkiverer. Du 
kan når som helst få tilgang til et arkiv med alle tidligere versjoner. Hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du får tilgang til og bruker tidligere dokumentversjoner i 
Lion, leser du «Finne en arkivversjon av en presentasjon» på side 34.

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.6.x (Snow Leopard) eller eldre, kan du angi 
at Keynote automatisk skal opprette en kopi av den sist arkiverte versjonen av 
presentasjonen. Dette kan være praktisk også hvis du bruker Lion, og du vil arkivere en 
sikkerhetskopiversjon av presentasjonen på en annen harddisk på nettverket.

Slik oppretter du et arkiv med tidligere arkiverte versjoner av presentasjonen din i 
Lion eller nyere:�
Velg Arkiv > «Arkiver en versjon», eller trykk Kommando-S. m

Slik oppretter du en kopi av den sist arkiverte versjonen av presentasjonen:�
Velg Keynote > Valg, klikk på Generelt, og marker deretter «Sikkerhetskopier forrige  m

versjon».

Neste gang du arkiverer presentasjoner, opprettes en sikkerhetskopi på samme sted 
med «Sikkerhetskopi av» foran filnavnet. Kun en versjon – den sist arkiverte versjonen 
– sikkerhetskopieres. Hver gang du arkiverer presentasjonen erstattes den gamle 
sikkerhetskopien med den nye.

Finne en arkivversjon av en presentasjon
Hvis du har laget arkivversjoner av presentasjonen i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) 
eller nyere, kan du bla i arkivet for å finne tidligere versjoner som du vil gjenopprette 
eller hente informasjon fra.Når du finner arkivversjonen du vil ha, kan du 
gjenopprette den som en fullt redigerbar kopi, eller du kan hente ut tekst, bilder eller 
dokumentinnstillinger du vil bruke på nytt.

Slik blar du i arkivversjoner av presentasjonen:�
 1 Åpne presentasjonen som du vil finne tidligere versjoner av, og hold markøren over 

navnet til presentasjonen øverst i Keynote-programvinduet.

En trekant vises.

 2 Klikk på trekanten, og velg Bla i alle versjoner.
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Visningen endres for å vise øyeblikksbilder av alle arkiverte versjoner av 
presentasjonen med en stjernehimmel som bakgrunn. En tidslinje på høyre side av 
skjermen angir når den fremste versjonen til høyre ble arkivert.

Nåværende versjon 
av presentasjonen

Tidligere versjoner 
av presentasjonen

Klikk for å gjenopprette versjonen som 
vises på høyre side av skjermen.

Klikk for å gå ut av denne visningen uten 
å gjenopprette en eldre versjon.

Flytt langs tidslinjen for å se 
tidligere versjoner som er 

arkivert på ulike tidspunkter.

 3 Flytt håndtaket langs tidslinjen for å gå bakover i tid og se eldre versjoner av 
presentasjonen.

 4 Når du finner en versjon som du vil se nærmere på, klikker du på bildet av 
presentasjonen.

Versjonen flyttes til forgrunnen, hvor du kan klikke på forskjellige lysbilder for å 
vise dem, markere objekter på lysbilder, åpne inspektører og kopiere objekter og 
inspektørinnstillinger.

 5 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil utføre en komplett gjenoppretting av den tidligere versjonen, klikker  Â
du på Gjenopprett når versjonen du vil ha, er i forgrunnen. Det gjenopprettede 
dokumentet vises på det vanlige skrivebordet og erstatter den forrige versjonen 
du arbeidet på før du valgte å vise tidligere versjoner. (Den versjonen blir deretter 
arkivert i tidslinjen, i tilfelle du vil gå tilbake til den.)



Hvis du vil gjenopprette kun et objekt, en inspektørinnstilling eller tekst fra den  Â
eldre versjonen, kopierer du objektet ved å markere det, trykke på Kommando-C 
og deretter klikke på Gjeldende dokument for å vise nåværende versjon av 
presentasjonen. Gå til lysbildet der du vil lime inn objektet du har kopiert, og klikk 
for å sette inn markøren der du vil at objektet skal vises på siden. Lim inn objektet 
ved å trykke på Kommando-V.

Hvis du vil sammenligne den tidligere versjonen side om side med den nåværende  Â
versjonen, klikker du på Gjeldende dokument.

 6 Klikk på Ferdig for å gå tilbake til det vanlige skrivebordet.

Arkivere et dokument som en tema
Du kan endre et tema og deretter arkivere det slik at det blir tilgjengelig i 
temavelgeren. 

Slik arkiverer du et dokument som et tema:�
Velg Arkiv > Arkiver tema. m

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager egne temaer og mastere, leser du 
«Lage masterlysbilder og maler» på side 235.

Arkivere søkeord for et dokument
Det er mulig at du vil merke Keynote-dokumentet med forfatterens navn, nøkkelord 
eller andre kommentarer slik at du enklere kan finne det igjen. På maskiner som 
bruker Mac OS X, kan du for eksempel bruke Spotlight til å søke etter dokumenter som 
inneholder slik informasjon. 

Slik arkiverer du informasjon om et dokument:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på Dokumentinspektør-knappen.

 2 Klikk på Spotlight.

 3 Skriv inn informasjon i feltene.

Hvis du vil bruke Spotlight til å søke etter dokumenter som inneholder arkivert 
informasjon, klikker du på søkesymbolet (ser ut som et forstørrelsesglass) øverst til 
høyre i menylinjen og skriver inn det du vil søke etter.

Låse en presentasjon slik at den ikke kan redigeres
Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du låse presentasjonen slik 
at du ikke kan endre den ved en feiltagelse når du kun er ute etter å åpne og vise den. 
Det er enkelt å låse opp presentasjonen slik at du kan fortsette å gjøre endringer i den.

Slik låser du en presentasjon:�
 1 Åpne presentasjonen som du vil låse, og hold markøren over navnet til presentasjonen 

øverst i Keynote-programvinduet.
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En trekant vises.

 2 Klikk på trekanten, og velg Lås.

Slik låser du opp en presentasjonen for redigering:�
Hold markøren over navnet til presentasjonen øverst i programvinduet til trekanten  m

vises, klikk på trekanten, og velg deretter Lås opp.

Gjøre om endringer
Hvis du ikke vil arkivere endringene du har gjort i dokumentet siden du sist åpnet eller 
arkiverte det, kan du gjøre dem om.

Slik kan du gjøre om endringer:�
Velg Rediger > Angre for å gjøre om den siste endringen. Du kan også trykke på  m

Kommando-Z.

Hvis du vil gjøre om flere endringer, velger du Rediger > Angre flere ganger (eller  m

trykker på Kommando-Z) flere ganger. Du kan gjøre om hvilke endringer du vil siden 
du åpnet dokumentet, eller du kan gå tilbake til den siste, arkiverte versjonen.

Hvis du vil gjøre om en eller flere Rediger > Angre-handlinger, velger du Rediger >  m

Utfør likevel (eller trykker på Skift-Kommando-Z) en eller flere ganger.

Hvis du vil gjøre om alle endringer du har gjort siden du sist arkiverte dokumentet,  m

velger du Arkiv > «Tilbake til arkivert» og klikker på Tilbakestill.

Slik går du tilbake til den sist arkiverte versjonen etter at du utførte endringer som 
du ikke arkiverte:�
Velg Arkiv > Tilbake til arkivert. Endringene i det åpne dokumentet gjøres om. m

Passordbeskytte dokumenter
Hvis du vil begrense hvem som kan åpne og vise Keynote-dokumentet, kan du 
passordbeskytte det. Alle som mottar et dokument fra deg, må vite passordet for å 
kunne åpne det. Med passord kan mottakerne vise og redigere dokumentet og fjerne 
eller endre passordet.

Du kan også passordbeskytte et dokument ved å kreve et passord for å stoppe 
avspillingen av presentasjonen. Hvis en lysbildeserie er passordbeskyttet på denne 
måten, må du oppgi administratornavnet og -passordet på datamaskinen som spiller 
av lysbildeserien. 

Slik legger du til og endrer passordet i et Keynote-dokument:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

 2 Klikk på Dokument i dokumentinspektøren. 

 3 Marker avkrysningsruten for «Krev passord for å åpne».



Hvis du endrer et eksisterende passord, klikker du på Endre passord. Deretter skriver du 
inn passordet til dokumentet.

 4 Skriv inn passordet du vil bruke, i Passord-feltet.

Passord kan bestå av nesten en hvilken som helst kombinasjon av tall, små og store 
bokstaver og flere av spesialtegnene på tastaturet. Passord som inneholder en 
kombinasjon av bokstaver, tall og andre tegn, er vanligvis sikrere.

Hvis du vil ha hjelp med å opprette et uvanlig og godt passord, klikker du knappen 
med et nøkkelformet symbol ved siden av Passord-feltet. Passordassistenten hjelper 
deg med å opprette et passord. Du kan velge passordtype fra lokalmenyen, avhengig 
av hvilke passordegenskaper du foretrekker.

Et passord vises i Forslag-feltet. Passordets sikkerhet (sikrere passord er vanskeligere 
å knekke) indikeres av lengden og den grønne fargen på Kvalitet-stolpen. Hvis du er 
fornøyd med det foreslåtte passordet, kopierer du det og limer det inn i Passord-feltet.

Hvis du ikke er fornøyd med det foreslåtte passordet, kan du velge at annet passord 
fra lokalmenyen for Forslag-feltet, øke passordlengden ved å flytte skyveknappen, eller 
skrive inn et eget passord.

 5 Skriv inn passordet igjen i Bekreft-feltet.

 6 Skriv inn en påminnelse til deg selv i Passordhint-feltet.

Passordhintet vises hvis du skriver inn feil passord tre ganger når du prøver å åpne 
dokumentet.

 7 Klikk på Angi passord.

 8 Trykk på Kommando-S for å arkivere presentasjonen.

Slik angir du at brukere må skrive inn et passord for å stoppe en presentasjon:�
Marker avkrysningsruten for «Krev passord for å avslutte visning» i Dokument- m

panelet i dokumentinspektøren, og trykk deretter på Kommando-S for å arkivere 
presentasjonen.

Når den passordbeskyttede presentasjonen stoppes, skriver du inn navnet og 
passordet til administratoren på datamaskinen, i feltet som vises etter at du prøver 
å stoppe presentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stopper 
presentasjonen, leser du «Stoppe en presentasjon» på side 216. Hvis presentasjonen 
flyttes til en annen datamaskin, og du vil stoppe presentasjonen, må du skrive inn 
navnet og passordet til administratoren for datamaskinen.

 38  Kapittel 2    Opprette, åpne og arkivere en Keynote-presentasjon



 Kapittel 2    Opprette, åpne og arkivere en Keynote-presentasjon 39

Lukke et dokument uten å avslutte Keynote
Når du er ferdig med å arbeide med et dokument, kan du lukke det uten å avslutte 
Keynote.

Slik lukker du dokumenter og beholder programmet åpent:�
Hvis du vil lukke det aktive dokumentet, velger du Arkiv > Lukk, eller klikker på  m

lukkeknappen øverst til venstre i dokumentvinduet.

Hvis du vil lukke alle åpne Keynote-dokumenter, trykker du på Tilvalg-tasten og velger  m

Arkiv > Lukk alle eller klikker på det aktive dokumentets lukkeknapp.

Hvis du har gjort endringer siden du sist arkiverte dokumentet, spør Keynote deg om 
du vil arkivere.
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Her er noen teknikker du kan bruke for å jobbe effektivt i 
Keynote når du oppretter nye lysbilder, prøver å holde lange 
presentasjoner organisert og samarbeider.

Om å legge til, slette og organisere lysbilder
Hvert lysbilde du oppretter, bruker et av Keynote-masterlysbildene (maler). Alle 
masterlysbilder inneholder bestemte elementer, for eksempel en tittel, tekst med 
punkttegn og medieplassholdere (med bilder). Når du oppretter et nytt Keynote-
dokument, bruker det første lysbildet automatisk Tittel- og undertittel-masterlysbildet.

Du kan når som helst bytte masteren som brukes i et lysbilde (les «Om å endre tema, 
master eller layout i et lysbilde» på side 44).

Når du har opprettet et nytt lysbilde, kan du tilpasse det ved å legge til tekst, bilder, 
figurer, tabeller, diagrammer og annet.

Legge til lysbilder
Det er flere teknikker du kan bruke for å legge til lysbilder til presentasjonen mens 
du jobber. Når du vanligvis legger til et nytt lysbilde, er lysbildet basert på teamet og 
masteren til det markerte lysbildet, og det nye lysbildet er plassert etter det markerte 
lysbildet. Hvis du derimot jobber i et nytt dokument, er det første lysbildet alltid et 
tittellysbilde og det neste lysbildet du legger til, er basert på den andre masteren for 
settet med masterlysbilder for det temaet. 

Uavhengig av om du er i navigeringsvisning, oversiktsvisning eller lysbordsvisning, kan 
du alltid endre rekkefølge på lysbildene ved å flytte på dem. Og du kan alltid endre 
temaet eller masteren til et lysbilde etter at du har lagt den til.

Slik kan du legge til et lysbilde:� 
Marker et lysbilde i lysbildenavigeringen og trykk på returtasten. m

Marker et lysbilde, og klikk på Ny-knappen (+) i verktøylinjen. m

Marker et lysbilde, og velg Lysbilde > Nytt lysbilde. m

3Opprette og organisere lysbilder
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Hold nede Tilvalg-tasten og flytt et lysbilde til du ser en grønn sirkel med et plusstegn  m

(+) inni. Denne handlingen dupliserer lysbildet du flytter.

Marker et lysbilde, og velg Rediger > Dupliser (eller trykk på Kommando-D). m

Slik lager du raskt flere lysbilder fra flere mediefiler:
Flytt ett eller flere bilder fra Finder eller medienavigeringsvinduet til lysbildenavigering  m

eller lysbordsvisning.

Kopiere, klippe ut og lime inn objekter og lysbilder
Du kan kopiere eller slette tekst eller et objekt fra ett lysbilde og plassere det på et 
annet lysbilde. 

Slik kopierer du et objekt eller et lysbilde:�
Marker objektet eller lysbildet, og velg Rediger > Kopier eller trykk på Kommando-C. m

Hvis du kopierer et objekt, beholdes det midlertidig på et oppbevaringssted som kalles 
Utklipp slik at du kan lime det inn på et nytt sted.

Slik limer du inn et objekt eller et lysbilde:�
 1 Kopier eller klipp ut objektet eller lysbildet, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil lime inn et objekt , klikker du på lysbildet hvor du vil lime inn objektet. 
Objektet limes inn på tilsvarende sted på det nye lysbildet, som det var på det 
originale lysbildet.

Hvis du vil lime inn hele lysbildet, markerer du lysbildet (i lysbildenavigering) etter 
lysbildet hvor du vil lime inn det nye.

 2 Velg Rediger > Lim inn eller trykk på Kommando-V.

Hvis du limer inn tekst, beholdes formateringen når du limer inn teksten. Hvis du vil 
at teksten skal få samme formatering som teksten der du limer den inn, velger du 
Rediger > «Lim inn og tilpass stil».

Slik klipper du ut (eller sletter) et objekt:�
Marker objektet, og velg Rediger > Klipp ut eller trykk på Kommando-X. m

Hvis du klipper ut et objekt, beholdes det på Utklipp slik at du kan lime det inn på et 
nytt sted.

Marker objektet, og velg Rediger > Slett eller trykk på slettetasten. m

Hvis du fjerner et objekt fra et lysbilde på denne måten, beholdes det ikke i Utklipp.

Slik limer du inn hele lysbildet på et nytt sted:�
Velg Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut, marker lysbildet etter lysbildet hvor du  m

vil at det nye lysbildet skal vises, og velg deretter Rediger > Lim inn.

Objekter som har blitt kopiert eller klippet ut, blir værende på Utklipp til du velger 
Kopier eller Klipp ut igjen eller til du slår av datamaskinen. Utklipp oppbevarer kun 
innholdet til én kopier- eller klipp ut-handling om gangen.



Gruppere lysbilder
I navigeringsvisningen kan du opprette grupper med lysbilder ved å legge inn innrykk 
i så mange nivåer du trenger. Lysbilder med innrykk (underordnede) kalles barn. 
Lysbilder med innrykk spilles av på samme måte som andre lysbilder.

Hvis du vil gå til navigeringsvisningen, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger 
Navigering.

Slik kan du arbeide med grupper av lysbilder i navigeringsvisning:�
Hvis du vil legge til innrykk for lysbilder, markerer du ett eller flere lysbilder og trykker  m

på tabulatortasten eller flytter lysbildene mot høyre til du ser en blå trekant.

Du kan opprette flere innrykksnivåer ved å trykke flere ganger på tabulatortasten eller 
ved å flytte lenger mot høyre. Et lysbilde kan imidlertid ikke få et innrykksnivå som er 
mer enn ett nivå dypere enn det overordnede lysbildet.

Hvis du vil fjerne et innrykk, markerer du lysbildene og flytter dem mot venstre eller  m

trykker på Skift-tabulatortasten.

Hvis du vil vise eller minimere (skjule) en lysbildegruppe, klikker du på trekanten til  m

venstre for det første lysbildet over gruppen.

Hvis en lysbildegruppe er minimert, slik at du kun kan se det øverste lysbildet i 
navigeringsvisningen, og du sletter det øverste lysbildet, slettes også alle de tilhørende 
barna. Hvis gruppen ikke er minimert, og du sletter det øverste lysbildet, flyttes alle de 
tilhørende barna opp ett nivå.

Hvis du vil flytte en lysbildegruppe, markerer du det første lysbildet i gruppen og  m

flytter gruppen til en ny plassering i lysbildenavigeringen.

Slette lysbilder
Du kan slette ett enkelt lysbilde eller en gruppe med lysbilder.

Slik kan du slette lysbilder:�
Hvis du vil slette et lysbilde, markerer du lysbildet i lysbildenavigeringen og trykker  m

på slettetasten. Hvis du vil slette flere lysbilder, holder du nede Skift-tasten mens du 
klikker.

Hvis du sletter det første lysbildet i en gruppe (se «Gruppere lysbilder» på side 42) 
mens de underordnede lysbildene (barna) er synlige i lysbildenavigeringen, flyttes 
barna opp ett nivå.

Hvis du vil slette et lysbilde og alle de tilhørende barna, skjuler du dem (klikk på pilen  m

til venstre over lysbildet) og trykker på slettetasten.

Hvis du sletter lysbilder ved en feiltagelse, kan du gjenopprette lysbildene umiddelbart 
ved å velge Rediger > Angre Slett.
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Utelate lysbilder
Du kan utelate et lysbilde under avspilling av lysbildeserien uten å slette det fra 
dokumentet.

Hvis du vil utelate ett eller flere lysbilder, gjør du ett av følgende:
Marker ett eller flere lysbilder i lysbildenavigerings-, oversikts- eller lysbordsvisningen,  m

og velg Lysbilde > Utelat lysbilde.

Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på lysbildet, og velg deretter Utelat lysbilde. m

Hvis du vil at legge til et utelatt lysbilde i lysbildeserien, gjør du ett av følgende:�
Marker lysbildet, og velg deretter Lysbilde > Ikke utelat lysbilde. m

Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på lysbildet, og velg deretter Ikke utelat  m

lysbilde.

Hvis du ofte utelater lysbilder, kan du legge til en Utelat lysbilde-knapp i verktøylinjen. 
Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Verktøylinjen» på side 21.

Endre lysbilderekkefølgen
Uavhengig av om du bruker navigeringsvisning, oversiktsvisning eller lysbordsvisning, 
kan du endre rekkefølge på lysbildene ved å flytte på dem. 

Slik endrer du rekkefølgen på lysbilder:�
Marker ett eller flere lysbilder, og flytt dem til en ny plassering. m

Legge til lysbildenummerering
Du kan legge til lysbildetall (samme som sidetall) til enkeltlysbilder eller aktivere 
nummerering for et masterlysbilde slik at alle nye lysbilder som er basert på den 
masteren, blir nummerert i stigende rekkefølge. 

Du kan også vise og skjule lysbildetall på alle lysbildene samtidig.

Slik kan du legge til lysbildetall:�
Marker et lysbilde i lysbildenavigeringen, åpne lysbildeinspektøren, klikk på  m

Utseende, og marker Lysbildetall. Tallet som tildeles, sier hvor lysbildet befinner seg i 
lysbildenavigering (utelatte lysbilder blir ikke nummerert).

Hvis du vil legge til lysbildenummerering i en lysbildemaster, klikker du på Vis i  m

verktøylinjen og velger Vis masterlysbilder. I navigeringen for masterlysbilder, markerer 
du masterlysbildet du vil endre. Åpne lysbildeinspektøren, klikk på Utseende og 
marker Lysbildetall.

Slik viser eller skjuler du tall på alle lysbilder:�
Hvis du vil vise eller skjule lysbildetallene, velger du Lysbilde > «Vis lysbildenummer på  m

alle lysbilder» eller «Skjul lysbildenummer på alle lysbilder».



Etter at du har lagt til lysbildetall, kan du flytte tallet hvor du vil i lysbildet, og du kan 
formatere tallet ved hjelp av Font-panelet. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Fonter-
vinduet» på side 26.

Om å endre tema, master eller layout i et lysbilde
Du kan når som helst endre tema, master eller layout for et lysbilde. 
 Â Tema:� Velg et annet tema hvis du vil endre det generelle utseendet i et lysbilde. 

Dette kan omfatte bakgrunnsfarge, fonter og «tone» (formell eller uformell).

 Â Master:� Velg en annen master hvis du vil bruke en annen forhåndsdefinert layout. 
Hvis du for eksempel vil endre et lysbilde fra en vertikal bildelayout til en horisontal 
bildelayout, kan du enkelt gjøre dette ved å velge en ny master med layouten du vil 
ha.

Du kan også endre layouten på masteren i et lysbilde – eller legge til nye elementer 
til en master, for eksempel en logo – når du vil at den endringen skal gjelde på alle 
lysbilder som bruker den masteren.

 Â Layout:� Tilpass layout i et lysbilde hvis du vil legge til, slette eller endre 
lysbildeelementer som tekstruter og objektplassholdere, uten å modifisere masteren 
eller velge en ny en.

Hvis du vil ha mer informasjon om lysbildetemaer og masterlysbilder, leser du «Om 
temaer og masterlysbilder» på side 13.

Endre temaet i et lysbilde
Hvis du lager lysbildeserier med mange «kapitler» eller underoverskrifter, kan du 
bruke flere temaer i en lysbildeserie til å visuelt dele lysbilder i kapitler eller emner. 
Det er også mulig at du vil endre temaet for hele lysbildeserien eller kun for noen 
enkeltlysbilder. 

Du kan enkelt endre temaet til ett eller flere lysbilder om gangen, og lysbildet får alle 
attributtene til det nye temaet.

Hvis du har utført formateringsendringer til et lysbilde som du vil beholde, eller 
hvis du vil endre temaet for alle lysbildene, kan du velge å beholde den tilpassede 
formateringen. Hvis du har utført formateringsendringer til et lysbilde som du vil kvitte 
deg med, kan du ta i bruk temaets standardinnstillinger på nytt.

Slik endrer du temaet i et lysbilde:�
Marker lysbildet og klikk på Temaer i verktøylinjen. Velg deretter et nytt tema. m

Slik tilbakestiller du et lysbilde til standard temainnstillinger:�
Marker lysbildet, og velg Format > «Bruk master på lysbilde på nytt». m
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Slik endrer du temaet til flere lysbilder:
 1 Marker lysbildet eller lysbildene du vil endre tema for, i lysbildenavigeringen.

Hvis du vil endre alle lysbildene, trenger du ikke å markere alle. Du kan hoppe over 
dette trinnet.

 2 Klikk på Temaer i verktøylinjen, og velg Temavelger.

 3 Marker et nytt tema.

 4 Velg et alternativ fra Bruk tema på-lokalmenyen.

Alle lysbilder:�  Endrer temaet på alle lysbildene i presentasjonen.

Markerte lysbilder:�  Endrer temaet på kun de lysbildene som du har markert.

 5 Avhengig av om du vil beholde formateringsendringene du har utført eller ikke, gjør 
du ett av følgende:

Hvis du ikke vil beholde formateringsendringene, fjerner du markeringen for «Behold 
endringer av temastandard».

Hvis du vil beholde formateringsendringer, forsikrer du deg om at avkrysningsruten er 
markert.

 6 Klikk på Velg for å ta i bruk det nye temaet.

Ta i bruk en ny master på et lysbilde
Du kan når som helst bytte masteren som brukes i et lysbilde. Det kan for eksempel 
hende at du vil endre et lysbilde med et bilde på, fra en horisontal til en vertikal 
bildemaster. 

Stilendringer du tar i bruk på lysbildet (for eksempel å endre fonten), beholdes når du 
endrer masteren, men du kan fjerne stilendringene ved å ta i bruk lysbildemasteren på 
nytt.

Slik velger du raskt en annen master for et lysbilde:�
Marker lysbildet der masteren skal endres, klikke på Mastere i verktøylinjen og deretter  m

velge et annet masterlysbilde.

Slik tilbakestiller du et lysbilde til standard temainnstillinger:�
Marker lysbildet, og velg Format > «Bruk master på lysbilde på nytt». m

Slik endrer du masteren i et lysbilde ved hjelp av lysbildenavigeringen:�
 1 Marker lysbildet du vil endre layouten i.

 2 Velg Vis > Vis inspektør, og klikk deretter på lysbildeinspektørknappen.

 3 Klikk på Utseende.

 4 Hvis du vil ta i bruk et annet masterlysbilde, klikker du på lysbildeminiatyren og velger 
en master fra lokalmenyen.



Tilpasse layouten på et enkeltlysbilde
Det er enkelt å legge til forhåndsformaterte tittelruter, brødtekstruter, 
objektplassholdere eller et lysbildenummer i enkeltlysbilder, uten å endre masteren i 
lysbildet. 

Slik endrer du layouten i et lysbilde:�
 1 Marker lysbildet du vil endre layouten i.

 2 Velg Vis > Vis inspektør, og klikk deretter på lysbildeinspektørknappen.

 3 Klikk på Utseende.

Velg bakgrunnsfarge 
eller -bilde.

Velg en 
lysbildelayout blant 
masterlysbildene.

Flytt et bilde hit fra 
medienavigering 

eller Finder.

 4 Hvis du vil legge til en tittelrute eller andre elementer i lysbildet, bruker du 
avkrysningsrutene nedenfor miniatyren av masterlysbildet.

 5 Hvis du vil ta i bruk en ny bakgrunn, velger du en bakgrunnstype fra Bakgrunn-
lokalmenyen.

Fargefyll:�  Endrer bakgrunnen til en enkelt farge uten mønster. Klikk i fargefeltet, og 
velg en farge i Farger-vinduet.

Forløpningsfyll:�  Farger bakgrunnen med forløpningsfyll. Klikk i begge fargefeltene og 
velg farger i Farger-vinduet.

Bildefyll:�  Bruker et av bildene dine som bakgrunn. Klikk på Velg, og marker et bilde.

Farget bildefyll:�  Bruker et av bildene dine med et halvgjennomsiktig fargeskjær. Klikk 
på Velg, og marker et bilde.

Hvis du velger Bildefyll eller Farget bildefyll, velger du et skaleringsvalg fra 
lokalmenyen. Hvis du vil vite mer, leser du «Fylle et objekt med et bilde» på side 103.

Du kan også endre på lysbildemasteren som brukes i lysbildet, eller til og med lage en 
ny master. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, leser du «Lage masterlysbilder og 
maler» på side 235.
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Utføre en endring på flere lysbilder
Den enkleste måten å utføre raske endringer i flere lysbilder på, er å endre masteren 
som lysbildene er basert på. Eksempler på slike endringer er endring av tekststørrelse, 
grafikkplassering eller bakgrunnsfarge. 

Slik tilpasser du et masterlysbilde:�
 1 Marker et lysbilde du vil endre.

 2 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis masterlysbilder.

 3 Klikk på masterlysbildet som brukes i det markerte lysbildet (masterlysbildet er merket 
med en avkrysningshake) i lysbildenavigering.

 4 Utfør endringene i masterlysbildet.

Alle lysbilder som er basert på denne masteren, arver endringene du gjør i 
masterlysbildet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer masterlysbilder og lager dine 
egne temaer, leser du «Lage masterlysbilder og maler» på side 235.

Kommentarer på lysbilder
Når du arbeider med lysbilder, kan du legge til kommentarer i dem. Du kan, for 
eksempel, bruke kommentarer som en påminnelse til deg selv om endringer du 
vil gjøre i lysbildet. Du kan også bruke kommentarer til å kommunisere med andre 
som du samarbeider med om å lage en presentasjon. (Kommentarer er ikke det 
samme som presentatørnotater. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver 
inn notater som kan være til hjelp når du holder presentasjonen, leser du «Legge til 
presentatørnotater» på side 206.) 

Kommentarer ligger alltid øverst i lysbildearbeidsområdet, så det kan forekomme at de 
skjuler deler av lysbildet. Da kan flytte kommentarene til et annet sted, skjule dem eller 
endre størrelsen på dem.

Legg til kommentarer 
til lysbilder. Det er 

enkelt å vise og skjule 
kommentarer.



Du kan flytte kommentarer hvor du vil på arbeidsområdet. Hvis presentatøren 
har en egen skjerm under presentasjonen, kan vedkommende se kommentarene. 
De er ikke synlige for tilhørerne. Hvis kommentarer dekker til deler av lysbildet på 
presentatørskjermen, kan du ikke skjule, flytte eller endre størrelsen på kommentarene.

Slik arbeider du med kommentarer:�
Hvis du vil legge til en kommentar, klikker du på Kommentar i verktøylinjen eller  m

velger Sett inn > Kommentar. Skriv inn et notat, en idé eller en påminnelse, og flytt 
kommentaren der du vil ha den på arbeidsområdet.

Hvis du vil skjule eller vise kommentarer, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger  m

deretter Vis kommentarer eller Skjul kommentarer.

Hvis du vil endre størrelsen på en kommentar, flytter du det nedre høyre hjørnet. m

Hvis du vil slette en kommentar, klikker du på x øverst i høyre hjørne. m

Hvis du vil formatere en kommentar, leser du « m Opprette konturtekst» på side 52 og 
«Fylle et objekt med en farge» på side 101.

Hvis du vil skrive ut lysbilder med synlige kommentarer, forsikrer du deg om at  m

kommentarene er synlige på arbeidsområdet før du skriver ut.
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Legg til frie tekstruter for å lage etiketter, bildetekst og mer. 
Marker tekst og endre utseende og justeringen i tekstruter, 
figurer og tabellceller. Endre utseendet til punkttegn eller 
gjøre om punkttegnlister til nummererte lister.

Keynote fremhever punktene med skarp og klar tekst på hvert lysbilde. Temaene 
inneholder elegant tekst med stiler, men det er alltid enkelt å tilpasse temaene. Med 
tekstinspektøren kan du endre utseende på punkttegnene og gjøre om punkttegn til 
tall.

Å legge til tekst i eksempeltekstruter er like enkelt som å skrive i dem. Og du kan 
plassere tekst hvor som helst på et lysbilde ved å legge til en fri tekstrute, med ett 
klikk. Du kan gi teksten en ny stil med foretrukne farger, fonter, linjeavstand, ligaturer 
og annet.

Markere tekst
Før du formaterer eller utfører andre handlinger med tekst, må du markere teksten – 
eller tekstruten som inneholder teksten – du vil arbeide med. Når du markerer tekst 
direkte, for eksempel et ord, en linje eller et avsnitt, kan du bruke tastatursnarveier for 
å gjøre det enklere. 

Slik markerer du tekst:�
Hvis du vil markere ett eller flere tegn, klikker du foran det første tegnet og flytter  m

musepekeren over tegnene du vil markere.

Hvis du vil markere et ord, dobbeltklikker du på ordet. m

Hvis du vil markere et avsnitt, klikker du tre ganger i avsnittet. m

Hvis du vil markere all tekst i et dokument, velger du Rediger > Marker alt. m

Hvis du vil markere tekstblokker, klikker du ved begynnelsen av en tekstblokk og  m

klikker deretter ved slutten av en annen tekstblokk mens du holder Skift-tasten nede.

4Arbeide med tekst



Hvis du vil markere fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet, trykker du på  m

oppoverpiltasten mens du holder Skift- og Tilvalg-tastene nede.

Hvis du vil markere fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet, trykker du på  m

nedoverpiltasten mens du holder Skift- og Tilvalg-tastene nede.

Hvis du vil utvide markeringen ett tegn om gangen, trykker du på venstre- eller  m

høyrepiltastene mens du holder Skift-tasten nede.

Hvis du vil utvide markeringen med én linje om gangen, trykker du på oppoverpil-  m

eller nedoverpiltastene mens du holder Skift-tasten nede.

Hvis du vil markere flere ord eller tekstblokker som ikke er sammenhengende,  m

markerer du først den første teksten du vil ha med, og markerer deretter annen tekst 
mens du holder Kommando-tasten nede.

Slette, kopiere og lime inn tekst
Rediger-menyen inneholder kommandoer du bruker for å utføre 
tekstredigeringshandlinger. 

Slik redigerer du tekst:�
Hvis du vil kopiere (eller klippe ut) og lime inn tekst, markerer du teksten og velger  m

Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut. Klikk der du ønsker å lime inn teksten.

Hvis du vil at den kopierte teksten skal beholde formateringen, velger du Rediger > Lim 
inn.

Hvis du vil at den kopierte teksten skal få samme stilformatering som teksten der du limer 
den inn, velger du Rediger > «Lim inn og tilpass stil».

Hvis du vil slette tekst, markerer du teksten og velger Rediger > Slett, eller trykker på  m

slettetasten.

Hvis du sletter tekst ved en feiltagelse, velger du Rediger > Angre for å gjenopprette 
den.

Når du bruker Kopier eller Klipp ut-kommandoen, plasseres den markerte teksten på et 
oppbevaringssted som kalles Utklipp, der den befinner seg inntil du velger Kopier eller 
Klipp ut en gang til eller til du slår av maskinen. Utklipp oppbevarer kun innholdet til 
én kopier- eller klipp ut-handling om gangen.

Formatere tekststørrelse og utseende
Endre tekststørrelse, font, farge og andre egenskaper ved hjelp av formatlinjen, 
menykommandoer, tekstinspektøren og Fonter-vinduet.

Gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket
Med formatlinjen, Format-menyen og Fonter-vindet kan du raskt og enkelt endre 
tekstens utseende. 
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Først markerer du tekst eller tekstruten som inneholder teksten du vil utheve, kursivere 
eller understreke.

Slik gjør du markert tekst uthevet, kursiv eller understreket:�
I formatlinjen klikker du på den knappen som gir ønsket effekt: m

Klikk på B for uthevet tekst. Â

Klikk på I for kursiv tekst. Â

Klikk på U for understreket tekst. Â

Angi tekstfarge.

Endre fonttype, -stil 
og -størrelse.

Gjør tekst fet, kursiv 
eller understreket.

Velg Format > Font > Uthevet, Kursiv eller Understreket. m

Klikk på Fonter i verktøylinjen og marker deretter en skrifttype i Fonter-vinduet for å  m

gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket.

Legge til skygger i tekst
Du kan bruke formatlinjen til raskt å legge til skygge i tekst. Hvis du vil endre 
utseendet til skyggene, bruker du Fonter-vinduet. 

Først markerer du tekst eller tekstruten som inneholder teksten du vil legge til en 
skygge i.

Slik legger du til skygger i markert tekst:�
Marker Skygge i formatlinjen. m

Slik legger du til skygger i markert tekst og endrer utseendet på teksten:�
 1 Hvis du vil legge til skygge for markert tekst, klikker du på Fonter i verktøylinjen og 

klikker deretter på tekstskyggeknappen.

 2 Flytt skyvekontrollen for skyggeopasitet (første skyvekontroll til venstre) til høyre for å 
gjøre skyggen mørkere.

 3 Flytt skyvekontrollen for skyggeuskarphet (den midterste skyvekontrollen) til høyre for 
å gjøre skyggen mer diffus.

 4 Flytt skyvekontrollen for skyggeplassering (den tredje skyvekontrollen) til høyre for å 
skille skyggen fra teksten.

 5 Drei på skyggevinkelhjulet for å angi skyggens retning. 

Du kan også bruke grafikkinspektøren til å justere hvordan skygger vises på tekst. Hvis 
du vil ha mer informasjon, leser du «Legge til skygger» på side 99.



Legge til gjennomstreking i tekst
Den enkleste måten å gjennomstreke markert tekst på, er å bruke Gjennomstreking-
kommandoen. Hvis du vil endre utseendet til linjen ytterligere, bruker du valgene som 
er tilgjengelige i Fonter-vinduet. 

Først markerer du tekst eller tekstruten som inneholder teksten du vil gjennomstreke.

Slik legger du gjennomstreking til markert tekst:�
Velg Format > Font > Gjennomstreking. m

En gjennomstreking vises i den markerte teksten, med samme farge som teksten.

Slik legger du til gjennomstreking i markert tekst:�
 1 Klikk på Fonter i verktøylinjen.

 2 Velg gjennomstrekingtypen du vil ha, fra Tekstgjennomstreking-lokalmenyen i Fonter-
vinduet:

Enkel:� Streker gjennom teksten med én linje.

Dobbel:� Streker gjennom teksten med en dobbellinje.

En gjennomstreking vises i den markerte teksten, med samme farge som teksten.

 3 Hvis du vil endre gjennomstrekingsfargen, velger du Farge fra Tekstgjennomstreking-
lokalmenyen.

 4 Marker en farge i Farger-vinduet.

Gjennomstrekingen bruker fargen du valgte, men tekst beholder den opprinnelige 
fargen.

Opprette konturtekst
Du kan angi at kun konturene i teksten skal vises.

Slik oppretter du konturtekst:�
 1 Marker teksten du vil vise med konturer, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst.

 2 Velg Format > Font > Kontur.

Endre tekststørrelse
Det er flere teknikker du kan bruke til å endre punktstørrelsen for tekst slik at den blir 
større eller mindre. Hvis du ofte endrer størrelse på tekst mens du arbeider, kan du 
legge til Større- og Mindre-symboler i verktøylinjen, slik at du kan endre størrelse på 
tekst med ett klikk. 

Marker først teksten eller tekstruten som inneholder teksten du vil endre størrelse på.

Slik endrer du størrelsen på markert tekst i trinn på 1 punkt:�
 1 Marker teksten du vil endre størrelsen på.

 2 Velg Format > Font > Større. Eller velg Format > Font > Mindre.
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Slik legger du til symboler for større og mindre tekst i verktøylinjen:�
 1 Velg vis > Tilpass verktøylinje.

 2 Flytt symbolene for større og mindre tekst fra symbolsettet til verktøylinjen. Du kan 
plassere dem hvor som helst på verktøylinjen.

 3 Klikk på Ferdig.

Når du klikker på knappene for større og mindre skrift, endres størrelsen på den 
markerte teksten i trinn på 1 punkt.

Slik angir du en nøyaktig størrelse for markert tekst:�
 1 Klikk på Fonter i verktøylinjen.

 2 Marker en fontstørrelse, eller skriv inn størrelsen du vil ha i Størrelse-feltet i Fonter-
vinduet.

Se «Fonter-vinduet» på side 26 for mer informasjon.

Automatisk forminsking av tekst
Hvis du har problemer fordi teksten ikke passer i eksempeltekstrutene for brødtekst 
eller tittel, kan du angi at Keynote automatisk forminsker tekst for deg slik at du ikke 
trenger å tenke på hvilken størrelse du må ha for at innholdet skal få plass. Hvis ruten 
inneholder for mye tekst til at du kan se all teksten, vises en klippeindikator som et lite 
plusstegn (+) i en rute nederst i tekstruten. 

Først må du markere tekstruten som inneholder teksten du vil forminske.

Hvis du vil automatisk forminske tekst til å passe i den markerte tekstruten, gjør du 
ett av følgende:�
Dobbeltklikk på klippeindikatoren nederst i tekstruten. m

Marker avkrysningsruten «Autotilpass» i formatlinjen. m

Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på tekstruten, og marker «Autotilpass tekst». m

Marker avkrysningsruten Tilpass tekst automatisk i tekstinspektøren. m

Hvor mye av teksten som ble tilpasset for å få plass i ruten, vises ved siden av 
avkrysningsruten i tekstinspektøren.

Når du autotilpasser tekst, justeres fontstørrelsen og linjeavstanden slik at teksten får 
plass i tekstruten. Hvis du har angitt bestemte innstillinger for linjeavstand og/eller 
fontstørrelse, overskrives disse. Men Keynote vil ikke redusere tekststørrelsen med mer 
enn 40 %. Hvis teksten fortsatt er for lang til å passe i tekstruten etter at størrelsen er 
redusert med 40 %, vil teksten fortsatt bli klippet og du må redusere tekstmengden i 
ruten, redusere forstørrelsen eller endre fonten for å få den til å passe.



Hvis du kopierer tekst fra en eksempeltekstrute med autotilpassing og limer inn 
teksten i en tekstrute uten autotilpassing, vises teksten i originalstørrelsen. Hvis du 
limer inn tekst i en eksempeltekstrute som bruker autotilpassing, tilpasses teksten i 
tekstruten slik at den passer i tekstruten.

Merk:  Størrelsen på den tilpassede teksten indikeres ikke i Fonter-vinduet, og den 
synlige linjeavstanden vises heller ikke i skyveknappene for linje- og tegnavstand 
i tekstinspektøren. Disse kontrollene vil fortsette å vise fontstørrelsen og tegn- og 
linjeavstanden til den opprinnelige tekststørrelsen. Hvis du justerer disse innstillingene 
på tekst hvor autotilpassing er tatt i bruk, påvirker det innstillingene til den 
opprinnelige teksten. Dette vil du kun legge merke til hvis du kopier og limer inn 
teksten i en ny tekstrute hvor du ikke har tatt i bruk autotilpassing.

Du kan bruke autotilpassing i eksempeltekstruter på en lysbildemaster, og dette 
vil arves av eventuelle nye lysbilder som er basert på den masteren. Hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du modifiserer lysbildemastere, leser du emnene under «Lage 
masterlysbilder og maler» på side 235.

Heve eller senke tekst
Du kan vise skrift fra skriftlinjen som hevet eller senket skrift. Du kan også heve eller 
senke skriften fra skriftlinjen, trinnvis. 

Først markerer du teksten du vil endre.

Slik gjør du markert tekst til hevet eller senket tekst:�
Eller velg Format > Font > Skriftlinje > Senket tekst. m

Velg Format > Font > Skriftlinje > Hevet tekst. m

Slik hever og senker du tekst trinnvis:�
Velg Format > Font > Skriftlinje > Hev. m

Velg Format > Font > Skriftlinje > Senk. m

Slik gjenoppretter du markert tekst til skriftlinjen:�
Velg Format > Font > Skriftlinje > Bruk standardinnstillinger. m

Hvis du ofte bruker hevet og senket skrift mens du arbeider, kan du legge til knapper 
i verktøylinjen slik at du kan heve og senke skrift ved å klikke på én knapp. Hvis du vil 
vite hvordan, kan du lese «Verktøylinjen» på side 21.

Endre store/små bokstaver
Du kan raskt konvertere tekstblokker til kun store eller små bokstaver, eller formatere 
tekst som en tittel. 

Først må du markere teksten eller tekstruten som inneholder teksten du vil endre 
stilen for store/små bokstaver på.
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Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, gjør du ett av følgende:� 
Velg Format > Font > Små/store bokstaver, og velg et alternativ fra undermenyen. m

Hvis du vil endre tekst til kun store bokstaver, velger du Kun store.

Hvis du vil endre teksten til mindre store bokstaver med større store bokstaver for store 
bokstaver,  velger du Kapiteler.

Hvis du vil endre teksten til et tittelformat som bruker stor forbokstav i hvert ord, velger 
du Tittel.

Hvis du vil endre teksten fra kun store bokstaver til at den ikke automatisk skal ha stor 
forbokstav i begynnelsen av en setning, velger du Ingen. Tegnene endres tilbake til det 
du faktisk skrev. Hvis du skrev inn en stor bokstav, forblir bokstaven stor. Hvis du skrev 
inn en liten bokstav, endres den tilbake til det.

Justere fonter 
Når tekst er markert, kan du endre fontfamilie, -type, -størrelse, -farge og 
-bakgrunnsfarge ved hjelp av kontrollene i formatlinjen.

Fonter-vinduet gir deg stor kontroll over fontene. Bruk størrelsekontroller og 
typografiinnstillinger for å tilpasse tekstens utseende.

Slik endrer du fonten for markert tekst:�
 1 Klikk på Fonter i verktøylinjen.

 2 I Fonter-vinduet velger du en fontstil i Familie-kolonnen, og velger deretter skrifttypen 
i Skriftype-kolonnen.

Hvis du ikke ser alle fontfamiliene du vet er installert på maskinen, markerer du Alle 
fonter i Samlinger-kolonnen eller skriver navnet til fonten du leter etter i søkefeltet 
nederst i Fonter-vinduet.

En forhåndsvisning av den markerte fonten vises i forhåndsvisningsfeltet øverst i 
Fonter-vinduet. Hvis du ikke ser forhåndsvisningsfeltet, velger du Vis forhåndsvisning 
fra Handling-lokalmenyen nederst til venstre i Fonter-vinduet.

 3 Juster fontstørrelsen ved hjelp av størrelsesskyvekontrollen eller andre 
størrelseskontroller.

 4 Juster typografiinnstillingene for den markerte fonten ved å velge Typografi fra 
Handling-lokalmenyen. I Typografi-vinduet klikker du på trekantene for å se og velge 
de forskjellige typografiske effektene som er tilgjengelig for den markerte fonten.

Forskjellige fonter har forskjellige typografiske effekter. Hvis du vil ha mer informasjon 
om dette, leser du «Bruke avanserte typografifunksjoner» på side 56.

Endre tekstfarge
Du kan endre tekstfargen ved å hjelp av formatlinjen, tekstinspektøren og Fonter-
vinduet. Endringer du gjør med disse verktøyene overstyrer eventuelle andre 
endringer du allerede har gjort med de andre verktøyene.



Først markerer du tekst eller tekstruten som inneholder teksten du vil endre farge på.

Slik kan du endre tekstfarge:�
Klikk på tekstfargefeltet i formatlinjen. I fargematrisen som vises velger du en farge  m

ved å klikke på den, eller klikk på Vis farger for å åpne Farger-vinduet for å se flere 
fargealternativer.

Klikk på Inspektør i verktøylinje, klikk på tekstknappen, klikk på Tekst, og klikk deretter  m

på fargefeltet. Marker en farge i Farger-vinduet.

Klikk på Fonter i verktøylinjen, klikk på tekstfargeknappen i Fonter-vinduet (tredje  m

knapp fra venstre) og velg en farge fra Farger-vinduet.

Hvis du vil endre tekstfargen, flytter du en farge fra Farger-vinduet til den markerte 
teksten. Emnet «Farger-vinduet» på side 25 gir mer informasjon om hvordan du bruker 
Farger-vinduet.

Bruke avanserte typografifunksjoner
Enkelte fonter, for eksempel Zapfino og Hoefler, har avanserte typografiske funksjoner 
som du bruker for å skape forskjellige effekter. Hvis du bruker en font med mange 
forskjellige typografiske egenskaper i en tekstrute, kan du endre flere av effektene 
ved hjelp av Font-undermenyen i Format-menyen. Det kan for eksempel være mulig å 
justere følgende:
 Â Tegnavstand:  Plasser tegn tettere eller lenger fra hverandre.

 Â Ligatur:  Bruk eller utelat ligaturer, mellom bokstaver eller ved slutten eller 
begynnelsen på linjer, som kombinerer to eller flere teksttegn til én glyff.

Ligatur ikke brukt

Ligatur brukt

I Ligatur-undermenyen velger du Bruk standard for å bruke ligaturinnstillingene 
som er angitt i Typografi-vinduet for fonten du bruker. Velg Bruk ingen for å slå av 
ligaturer for markert tekst, eller velg Bruk alle for å slå på flere ligaturer for markert 
tekst.

Avanserte typografiske funksjoner er tilgjengelige i Typografi-vinduet.

Slik åpner du Typografi-vinduet:
 1 Klikk på Fonter i verktøylinjen.
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 2 I Fonter-vinduet velger du Typografi fra Handling-lokalmenyen (nederst til venstre).

Skrive inn spesialtegn og symboler
Du kan bruke tegntabellen i Mac OS X til å sette inn spesialtegn, som for eksempel 
matematiske symboler, bokstaver med aksenttegn, piler og andre såkalte «dingbats», i 
dokumenter. Du kan også bruke Tegntabell til å skrive inn japanske og koreanske tegn, 
tradisjonelle og forenklede kinesiske tegn, og tegn fra andre språk.

Slik setter du inn spesialtegn eller symboler:�
 1 Plasser innsettingspunktet der du ønsker å plassere spesialtegnet eller symbolet.

 2 Velg Rediger > Spesialtegn for å åpne tegntabellen (eller velg Tegn fra Handling-
lokalmenyen nederst til venstre i Fonter-vinduet).

 3 Velg hvilke tegnsett du vil se, fra lokalmenyen Vis øverst i tegntabellen. Hvis du ikke 
ser Vis-lokalmenyen, klikker du på knappen i øverste høyre hjørne av tegntabellen, slik 
at den øverste delen av vinduet kommer fram. Klikk på denne knappen på nytt for å 
skjule den øverste delen av vinduet.

 4 Klikk på et objekt i listen til venstre for se hvilke tegn som er tilgjengelige i hver 
kategori.

 5 Dobbeltklikk på det tegnet eller symbolet i høyre kolonne som du vil sette inn i 
dokumentet ditt, eller marker tegnet og klikk på Sett inn.

Hvis tegnet eller symbolet har variasjoner, vises de nederst i vinduet når du klikker på 
Tegninfo- eller Fontvariant-trekanten nederst i Tegntabell-vinduet. Dobbeltklikk på et 
tegn for å sette det inn i dokumentet.

Hvis tegnet ikke vises i dokumentet ditt, er det mulig at Keynote ikke støtter det 
tegnet du forsøkte å sette inn.



Bruke smarte anførselstegn
Smarte anførselstegn er «komma-anførselstegn»; åpne- og lukketegnene er forskjellige. 
Når du ikke bruker smarte anførselstegn, er anførselstegnene rette og åpne- og 
lukketegnene er like. 

Smarte anførselstegn

Rette anførselstegn

Slik bruker du smarte anførselstegn:�
Velg Keynote > Valg, klikk på Autokorrektur og velg «Bruke smarte anførselstegn». m

Legge til aksenter
Du kan bruke Tastaturvisning for å legge til aksenter til tegn. Tastaturvisning viser 
tegnene for tastaturlayouten eller inndatametoden som er valgt i tastaturmenyen. Hvis 
for eksempel Norsk er valgt i tastaturmenyen, ser du tegnene som vises på et norsk 
tastatur i Tastaturvisning.

Slik legger du til aksenttegn:�
 1 Velg Vis Tastaturvisning fra tastaturmenyen til høyre i menylinjen.

Tastaturmenyen vises til høyre i menylinjen og ser ut som et flagg eller et tegn. Hvis 
du ikke ser tastaturmenyen, går du til «Vise tastaturlayouter for andre språk» for 
instruksjoner for visning av tastaturmenyen.

 2 Trykk på Skift, Tilvalg eller Tilvalg-Skift for å vise de tilgjengelige aksentmerkene i 
Tastaturvisning.

Aksenttegntastene vises. Avhengig av tastaturet, er det mulig at du ikke trenger å 
trykke på noen av spesialstastene for å se aksenttastene.

 3 Plasser innsettingspunktet i dokumentet der du vil begynne på skrive.

 4 Trykk på spesialtasten du trykket i trinn 2 (Skift, Tilvalg, Tilvalg-Skift eller ingen), og 
trykk deretter på tasten på tastaturet som er på samme sted som aksenten du ser i 
Tastaturvisning.

 5 Slipp opp spesialtasten, og trykk deretter på tasten du skal legge til aksenten på.

Hvis du for eksempel vil ha en à og du bruker norsk tastatur, trykker du ned Skift- og 
`-tasten og deretter A-tasten (tegnet du vil bruke aksenten på).

Vise tastaturlayouter for andre språk
Tastaturvisning viser tegnene for tastaturlayouten eller inndatametoden som er valgt 
i tastaturmenyen. Hvis for eksempel Norsk er valgt i tastaturmenyen, ser du tegnene 
som vises på et norsk tastatur i Tastaturvisning.

Du kan bruke Tastaturvisning i Systemvalg for å se hvordan tegnene er plassert på 
tastaturet for andre språk hvis du har fontene installert.
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Hvis du vil vise Tastaturvisning, må tastaturmenyen være tilgjengelig i menylinjen.

Slik viser du tastaturmenyen:�
 1 Velg Apple > Systemvalg, og gjør ett av følgende:

For Mac OS X 10.6 eller nyere, klikk på Språk og tekst og klikk deretter på  Â
Inndatakilder. Deretter markerer du avkrysningsruten ved siden av Tastatur- og 
tegnvisning .

For Mac OS X 10.5.7 og tidligere, klikk på Internasjonalt og klikk på Inndatameny.  Â
Deretter markerer du avkrysningsruten ved siden av Tastaturvisning.

Tastaturmenyen vises til høyre i menylinjen og ser ut som et flagg eller et tegn.

 2 Marker avkrysningsruten ved siden av et språks tastaturlayout eller inndatametode for 
å se tegnlayouten på tastaturer som brukes i det landet.

 3 Marker avkrysningsruten ved siden av «Vis tastaturmenyen i menylinjen».

Hvis du vil se tastaturlayouten for et annet språk:�
 1 Velg et språk eller en inndatametode fra tastaturmenyen som vises til høyre i 

menylinjen.

 2 Velg Vis Tastaturvisning fra tastaturmenyen.

 3 Trykk på taster på tastaturet for å se plasseringen i Tastaturvisning. Trykk på Tilvalg, 
Skift og Kommando-Tilvalg for å se aksenter og spesialtegn.

 4 Hvis du vil plassere et tegn ved innsettingspunktet i dokumentet ditt, klikker du på 
tasten for det tegnet i Tastaturvisning.

Sette inn ikke-brytende mellomrom
Du kan sette inn et ikke-brytende mellomrom mellom ord når du vil forsikre deg om at 
de alltid vises på samme tekstlinje.

Slik setter du inn et ikke-brytende mellomrom:�
Trykk på mellomromstasten mens du holder Tilvalg-tasten nede. m

Justere fontutjevning
Hvis fontene er utydelige eller ujevne på skjermen, kan du justere innstillingene for 
fontutjevning eller stille inn hvilke fontstørrelser Mac OS X skal bruke fontutjevning 
på. Fonter kan også forvrenges når du eksporterer til en PDF-fil. Du kan justere 
fontutjevningsinnstillinger for å utjevne fontene som eksporteres til PDF-filer.

Slik jevner du ut fontene på skjermen:�
 1 Åpne Systemvalg, og klikk på Utseende.

 2 Hvis du vil slå på fontutjevning i Mac OS X versjon 10.6 (Snow Leopard) eller nyere, 
markerer du «Bruk LCD-fontutjevning når det er tilgjengelig».



Hvis du vil angi en fontutjevningsstil i Mac OS X versjon 10.5.7 (Leopard) eller eldre, 
velger du en fontutjevningsstil fra «Fontutjevningsstil»-lokalmenyen.

Det er mulig at du bare ser små forskjeller eller ingen forskjell på fontutjevningsstilene, 
avhengig av hva slags skjerm du har.

 3 Hvis du skal bruke små fontstørrelser i dokumentet ditt, velger du en fontstørrelse fra 
lokalmenyen Slå av fontutjevning for fontstørrelsen. 

Når fontutjevning er på, kan det være vanskeligere å lese mindre fonter, slik at det kan 
være en god idé å slå det av for mindre fontstørrelser.

Hvis du vil vite mer om fontutjevning i Mac OS X, klikker du på Hjelp-knappen nederst 
til høyre i Utseende-valgpanelet.

Formatere tekstpunkttegn og nummerering
Mange eksempeltekstruter i Keynote inneholder forhåndsformaterte punkttegnstiler 
som tilsvarer temaet du bruker, men du kan endre dem. 

Du kan også endre punkttegn til tall og omvendt. eller fjerne forhåndsformaterte 
punkttegn fra teksten. Standardinnstillingen er at frie tekstruter ikke har punkttegn 
eller nummerering, men du kan legge til punkttegn eller nummerering til en hvilken 
som helst tekst. Du legger til, fjerner og endrer punkttegn- og nummereringstype i 
tekstinspektøren.

Først må du markere noen avsnitt eller en tekstrute som inneholder avsnittene hvor 
du vil legge til eller endre punkttegn og nummerering.

Slik legger du til, fjerner eller endrer punkttegn- eller nummereringsstil i markerte 
avsnitt:�

 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på 
Punkttegn.

 2 Velg et punkttegn- eller nummereringsvalg fra Punkttegn og nummerering-
lokalmenyen, og utfør deretter nødvendige justeringer:

Ingen punkttegn:�  Fjerner alle punkttegn og formaterer avsnittet som vanlig tekst.

Tekstpunkttegn:�  Velg dette hvis du vil bruke et teksttegn som punkttegn. Marker et 
tegn fra listen i lokalmenyen, eller skriv inn et nytt tegn i feltet. Hvis du vil endre fargen 
på punkttegnet, klikker du på fargefeltet og flytter en farge fra Farger-vinduet tilbake 
til fargefeltet. Hvis du vil endre punkttegnstørrelsen til å være relativ til teksten, angir 
du en prosentverdi av den opprinnelige størrelsen i Størrelse-feltet eller markerer 
«Skaler med tekst»-avkrysningsruten og angir en prosentverdi av tekststørrelsen. Dette 
valget opprettholder bilde-til-tekst-størrelsesforholdet til punkttegnene selv om du 
senere endrer fontstørrelsen til teksten.
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Bildepunkttegn:�  Bruker et bilde (for eksempel en tegnestift eller en blomst) som et 
punkttegn. Marker et objekt fra listen. Hvis du vil endre punkttegnstørrelsen til å være 
relativ til teksten, angir du en prosentverdi av den opprinnelige størrelsen i Størrelse-
feltet eller markerer «Skaler med tekst»-avkrysningsruten og angir en prosentverdi 
av tekststørrelsen. Dette valget opprettholder bilde-til-tekst-størrelsesforholdet til 
punkttegnene selv om du senere endrer fontstørrelsen til teksten.

Tilpasset bilde:�  Velg dette hvis du vil bruke et eget bilde som punkttegn. Finn 
bildet du vil bruke i Åpne-vinduet, og klikk deretter på Åpne. Hvis du vil endre 
punkttegnstørrelsen til å være relativ til teksten, angir du en prosentverdi av 
den opprinnelige størrelsen i Størrelse-feltet eller markerer «Skaler med tekst»-
avkrysningsruten og angir en prosentverdi av tekststørrelsen. Dette valget 
opprettholder bilde-til-tekst-størrelsesforholdet til punkttegnene selv om du senere 
endrer fontstørrelsen til teksten.

Numbers:�  Lager en nummerert liste. Velg en nummereringsstil (for eksempel romertall 
eller arabiske tall) fra lokalmenyen. Hvis du vil fortsette på en liste du har arbeidet med 
før, markerer du «Fortsett fra forrige». Ellers velger du «Start på» og skriver inn et tall i 
feltet.

Nivåinndelt nummerering:�  Lager en hierarkisk nummerert liste. Velg en 
nummereringsstil (for eksempel romertall eller arabiske tall) fra lokalmenyen. Hvis du 
vil fortsette på en liste du har arbeidet med før, markerer du «Fortsett fra forrige». Ellers 
velger du «Start på» og skriver inn et tall i feltet.

 3 Hvis du vil at underordnede punkter i listen skal ha en annen nummererings- eller 
punkttegnstil – dette er vanlig med nivåinndelte (hierarkiske) lister – klikker du på 
Innrykksnivå-knappen til neste nivå og markerer deretter en ny nummererings- eller 
punkttegnstil. Gjenta dette for hvert innrykksnivå du vil angi for listehierarkiet.

 4 Hvis du vil justere mellomrommet punkttegn eller tall og venstremargen, angir du en 
verdi i Punkttegninnrykk- eller Tallinnrykk-feltet.

 5 Hvis du vil justere mellomrommet punkttegn eller tall og teksten, angir du en verdi i 
Tekstinnrykk-feltet.

 6 Hvis du vil plassere punkttegn eller tall høyere eller lavere i forhold til teksten, bruker 
du Justering-feltet.

Om frie tekstruter og tekst i figurer
Hvis du vil legge til tekst utenfor eksempeltekstområdene på et lysbilde, kan du legge 
til en tekstrute på et lysbilde. Tekstruter har ikke punkttegn (men du kan legge dem til) 
og passer perfekt for å legge til tekst for bilder, etiketter på organisasjonsdiagrammer 
og andre visuelle hjelpemidler. Du kan også bruke tekstruter for å legge til tekst 
som du vil skille fra overskriftene eller hovedpunkttegnene på lysbildene. Hvis du vil 
plassere tekst i en ikke-rektangulær figur eller vil ha mer kontroll over fargene, kantene 
og stilen til tekstens beholder, plasserer du tekst i en figur. 



Legge til en fritekstrute
Plasser en fri tekstrute på et hvilket som helst lysbilde. Hvis du plasserer en fri tekstrute 
på en lysbildemaster, kan du enkelt legge det til alle lysbildene som er basert på 
den masteren, for eksempel hvis du vil plassere informasjon om opphavsrettigheter 
nederst på hvert lysbilde. 

Slik legger du til en fri tekstrute:�
 1 Klikk på Tekstrute i verktøylinjen, og skriv inn tekst.

En tekstrute vises på lysbildet og utvides til å passe teksten. Linjeskift settes inn hver 
gang den kommer til slutten av lysbildet.

Hvis du klikker utenfor tekstruten før du begynner å skrive, dobbeltklikker du i 
tekstruten for å erstatte innsettingspunktet i ruten og begynner deretter å skrive.

 2 Når du er ferdig å skrive, klikker du utenfor tekstruten (eller trykker på Kommando-
returtasten for å avslutte redigeringen og markere tekstruten).

 3 Flytt markeringshåndtakene for å endre størrelsen på tekstruten.

Du kan kun justere bredden på tekstruten. Lengden strekker seg ut eller forkortes 
automatisk slik at teksten i den, får plass. Når du har justert bredden på tekstruten, 
beholdes bredden og det er bare lengden som endres hvis du legger til eller sletter 
tekst, med mindre du justerer bredden på nytt med markeringshåndtakene.

 4 Flytt tekstruten for å plassere den der du vil ha den på arbeidsområdet.

 5 Hvis du vil låse tekstruten til arbeidsområdet slik at den ikke flyttes ved en feiltagelse 
mens du arbeider, markerer du tekstruten og velger Ordne > Lås.

Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til teksten i ruten, leser du «Formatere 
tekststørrelse og utseende» på side 50.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer avstanden mellom teksten 
og innvendige kantlinjer, leser du «Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i 
tekstruter» på side 65.

Hvis du vil ha mer informasjon om kantlinjene og bakgrunnsfargen til tekstruten, 
leser du «å fylle objekter med farge eller bilder» på side 101 og «Endre kantlinjestil» på 
side 97.

Hvis du vil legge til eksempeltekst eller eksempelbrødtekst, leser du «Tilpasse layouten 
på et enkeltlysbilde» på side 46.

Plassere tekst i en figur
Alle figurer med unntak av linjer, kan inneholde tekst.

Slik legger du til tekst i en figur:
 1 Plasser en figur der du vil ha den på arbeidsområdet. 
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Hvis du vil lære hvordan du legger til figurer, kan du lese «Om oppretting av 
figurer» på side 82.

 2 Dobbeltklikk på figuren, og skriv inn tekst. 

Hvis teksten strekker seg utover figurens kantlinje, vises en klippeindikator.

Klippindikatoren viser 
at teksten går utenfor 
figurens kantlinjer.

 3 Hvis du vil endre størrelsen på figuren, markerer du den og flytter 
markeringshåndtakene. (Hvis innsettingspunktet er i figuren, trykker du Kommando-
returtasten for å gå ut av tekstredigeringsmodus og markere figuren.)

 4 Hvis du vil rotere figuren, holder du nede Kommando-tasten mens du holder 
markøren over et hjørne i figuren. Når en markør vises som en buet pil, flytter du den 
for å rotere figuren.

Hvis du vil beholde teksten horisontal, velger du Format > Figur > «Nullstill tekst- og 
objekthåndtak», etter at du har rotert figuren.

 5 Hvis du vil legge tekst til en figur som er en del av en gruppe, dobbeltklikker du i 
tekstområdet til en hvilken som helst figur du vil redigere. 

Hvis du endrer størrelse på gruppen, endres størrelsen på alt, unntatt tekst. Du kan 
fremdeles markere teksten og endre fontstørrelsen. Se «Gruppere objekter og løse opp 
grupper med objekter» på side 94 for informasjon om gruppering av objekter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer utseendet for tekst i en figur, 
leser du emnene under «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 50.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer avstanden mellom teksten og 
innsiden av figuren, leser du «Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i tekstruter» på 
side 65.

Hvis du vil ha mer informasjon om kantlinjene og bakgrunnsfargen til figuren, leser du 
«Endre kantlinjestil» på side 97 og «å fylle objekter med farge eller bilder» på side 101.

Stille inn tekstjustering og avstand
Du kan foreta raske og enkle horisontale justeringer (for eksempel sentrering eller 
venstrejustering av tekst) ved hjelp av Format-menyen.

Når tekst i en tekstrute, kommentar eller figur er markert, kan du raskt angi 
linjeavstand og horisontal justering av tekst ved å bruke formatlinjen.

Bruk tekstinspektøren for vertikal justering og bedre kontroll av horisontal justering.



Hvis du vil angi tabulatorstopp, bruker du de horisontale linjalene (velg Vis > Vis 
linjaler).

Justere tekst horisontalt
Du kan endre justeringen for avsnitt i en kolonne, tabellcelle, tekstrute eller figur slik at 
teksten er venstre- eller høyrejustert, sentrert eller har rette marger. 

Først må du markere teksten eller tekstruten som inneholder teksten du vil justere.

Hvis du vil bruke rette marger eller justere tekst til venstre eller høyre eller 
senterjustere teksten, gjør du ett av følgende:�
Klikk på Justering-knappene i verktøylinjen. m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst. Klikk  m

på en av de fem knappene for horisontal justering til høyre for fargefeltet.

Velg Format > Tekst > Venstrejustert, Senterjustert, Høyrejustert, Rette marger eller  m

Autotilpass tabellcelle

Knappene i formatlinjen og tekstinspektøren har, fra venstre til høyre, følgende 
effekter:

Venstrejustert:�  Plasserer hver tekstlinje mot venstre marg i objektet.

Sentrert:�  Sentrerer hver tekstlinje i midten av objektet.

Høyrejustert:�  Plasserer hver tekstlinje mot høyre marg i objektet.

Rette marger:�  Justerer tegnene i hver linje slik at linjene når både venstre og høyre 
marg i objektet.

Autojuster tabellcelle:�  Venstrejusterer tekst og høyrejusterer tall i en tabellcelle. (Dette 
valget er kun tilgjengelig hvis du har markert en tabell eller tabellcelle.)

De fire første justeringsknappene er også tilgjengelige på formatlinjen når tekst er 
markert. Den femte horisontale justeringsknappen er også tilgjengelig på formatlinjen 
når en tabellcelle er markert.

Hvis du ha innrykk for første tekstlinje i et avsnitt eller lære hvordan du fjerner 
avsnittsinnrykk, kan du lese «Bruke tabulatorstopper og avsnittsinnrykk til å justere 
tekst» på side 67.

Justere tekst vertikalt
Du kan endre vertikal justering av avsnitt i en tabellcelle, tekstrute eller figur slik at 
teksten justeres mot den øverste eller nederste kantlinjen eller sentreres mellom topp 
og bunn. 
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Slik justerer du tekst øverst, i midten eller nederst i en tekstrute, tabellcelle eller 
figur:

 1 Marker tekstruten, tabellcellen eller figuren der du vil endre justeringen.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Klikk på en av de tre knappene for vertikal justering for å justere teksten øverst, 
nederst eller sentrert i en tabellcelle, tekstrute eller figur.

Knappene for vertikal justering er også tilgjengelige i formatlinjen når du arbeider 
med tabellceller.

Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i tekstruter
Mellomrommet mellom kantlinjene i en tekstrute eller figur og teksten i den, kalles 
innstikksmargen. Du kan justere dette mellomrommet ved å bruke en skyveknapp i 
tekstinspektøren. 

Slik justerer du innstikksmargen:�
 1 Marker en tekstrute eller figur med tekst.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på Tekstinspektør-knappen.

 3 Klikk på Tekst i tekstinspektøren.

 4 Flytt innstikksskyveknappen nederst i tekstinspektøren til du er fornøyd med resultatet 
eller angi en verdi i feltet ved siden av.

Angi hvor mye plass du vil ha 
rundt tekst i en tekstrute, figur 
eller tabellcelle.

Angi avstanden mellom tekstlinjer
Du kan øke eller redusere avstanden mellom tekstlinjer ved hjelp av Linjeavstand-
kontrollen i formatlinjen som vises, når tekst eller en tekstrute markeres. 

Hvis du vil ha enda bedre kontroll over linjeavstand, bruker du kontrollene i 
tekstinspektøren.

Slik justerer du linjeavstanden:�
Marker teksten du vil endre, og velg deretter en verdi fra linjeavstand-lokalmenyen. m

Klikk for å endre avstanden 
mellom linjer med tekst.

Marker Vis flere for å åpne tekstinspektøren.

Slik finjusterer du linjeavstanden:
 1 Marker teksten du vil endre.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.



 3 Flytt Linje-skyvekontrollen til venstre for å redusere avstanden, eller til høyre for å øke 
den.

Hvis du vil angi en nøyaktig linjeavstandverdi, skriver du inn en punktverdi i Linje-
feltet, eller klikker på oppoverpilen eller nedoverpilen ved siden av feltet.

 4 Velg et linjeavstandsalternativ fra Linjeavstand-lokalmenyen som vises når du klikker 
på teksten nedenfor linjefeltet.

Linjeavstand-lokalmenyen: 
Klikk på teksten nedenfor 
Linje-feltet, og velg et 
linjeavstandsalternativ.

Linje-felt: Skriv inn en verdi 
(eller klikk på pilene) for 
å angi avstanden mellom 
tekstlinjene i et avsnitt.

Standard linjeavstand (Enkel, Dobbel, Flere):�  Avstanden mellom linjene står i 
forhold til fontstørrelsen. Bruk dette når den relative avstanden mellom overlengden 
(de delene av bokstaver som strekker seg til øverste del av linjen) og underlengden 
(de delene av bokstaver som strekker seg under linjen) skal være fast. Enkel 
setter linjeavstanden til enkel, Dobbel setter den til dobbel. Bruk Flere for å angi 
linjeavstandverdier mellom enkel og dobbel, eller større enn dobbel.

Minst:�  Avstanden mellom en linje til den neste vil aldri være mindre enn verdien du 
angir, men den kan være større for større fonter for å unngå overlappende tekstlinjer. 
Bruk dette når avstanden mellom linjer skal være fast, men slik at overlapping unngås 
hvis teksten blir for stor.

Nøyaktig:�  Avstanden mellom skriftlinjene.

Mellom:�  Verdien du angir øker avstanden mellom linjene, i stedet for å øke 
linjehøyden. Dette står i motsetning til dobbel linjeavstand, som dobler høyden for 
hver linje.

Angi avstanden før og etter et avsnitt
Du kan øke eller redusere avstanden før eller etter avsnitt.

Slik justerer du avstanden før eller etter et avsnitt:�
 1 Marker avsnittet eller tekstrutene du vil endre.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Flytt Før avsnitt- og Etter avsnitt-skyvekontrollene til du er fornøyd med resultatet, eller 
angi en nøyaktig verdi (for eksempel 5 pkt.) i feltene ved siden av.
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Hvis du angir Etter avsnitt-mellomrommet til en annen verdi enn Før avsnitt-
mellomrommet til det etterfølgende avsnittet, brukes den høyeste verdien. Hvis for 
eksempel første avsnitts Etter avsnitt-verdi er 12 punkter og avsnittet som kommer 
etter den har en Før avsnitt-verdi på 14 punkter, vil avstanden mellom avsnittene være 
14 punkter.

Avstand før et avsnitt vises ikke hvis avsnittet er i en tekstrute, figur eller tabellcelle.

Hvis du vil angi avstand rundt tekst i tekstruter, figurer og tabellceller, bruker du 
Innstikksmarg-kontrollen, beskrevet i «Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i 
tekstruter» på side 65.

Justere avstanden mellom tegn
Du kan øke eller redusere avstanden mellom tegn.

Marker først teksten eller tekstruten som inneholder teksten du vil endre.

Hvis du vil justere mellomrommet mellom markerte tegn, gjør du ett av følgende:�
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst. Flytt  m

Tegn-skyvekontrollen, eller angi en prosentandel i Tegn-feltet til du får et mellomrom 
du er fornøyd med.

Hvis du vil ha tettere eller løsere tekstavstand, velger du Format > Font > Tegnavstand  m

og velger et alternativ fra undermenyen. Tekstavstanden endres trinnvis. Gjenta dette 
til du er fornøyd.

Bruke tabulatorstopper og avsnittsinnrykk til å justere tekst
Når du trykker på Tabulator-tasten (eller Tilvalg-Tabulator når du arbeider i en 
tabellcelle), flyttes innsettingspunktet (og eventuell tekst til høyre for det) til neste 
tabulatorstopp, og eventuell ny tekst du skriver, starter der. Standardinnstillingen er 
at tabulatorstopp forekommer ved hvert femte mellomrom, men du kan angi egne 
tabulatorstopper ved å bruke tabulatorstoppsymbolene i den horisontale linjalen. Du 
kan også bruke linjalen til å angi tekstmarger, innrykk for den første linjen i et avsnitt 
og punkttegninnrykk. 



Hvis du vil vise tabulatorstopp- og innrykksymbolene i den horisontale linjalen, 
forsikrer du deg om at linjalen vises og at tekst er markert på lysbildet. Du kan angi at 
linjalen viser de enhetene du ønsker, i linjalinnstillinger.

Blå tabulatorsymboler vises på 
den horisontale linjalen når du 
markerer tabulatordelt tekst.

Desimaltabulator

Høyretabulator

Sentertabulator

Venstretabulator

Første linjeinnrykk

Venstre innrykk Høyre innrykk

Symbolene er veldig små, blå figurer i den horisontale linjalen. Det er flere forskjellige 
typer, og hver indikerer ulike justeringer:

Høyrevendt triangel:� Justerer venstresiden av teksten med tabulatorstoppet.

Venstrevendt triangel:� Justerer høyresiden av teksten med tabulatorstoppet.

Ruter:� Sentrerer teksten ved tabulatorstoppen.

Sirkel:� For tall justerer desimaltabulatoren desimaltegnet (for eksempel punktum eller 
komma) ved tabulatorstoppen.

Nedovervendt triangel:� Angir venstre og høyre tekstinnrykk i det markerte avsnittet.

Smalt rektangel:� Angir innrykket for den første linjen (hengende innrykk) i det 
markerte avsnittet.

Liten firkant: Angir punkttegns- eller nummereringsinnrykket i det markerte avsnittet.

Slik stiller du inn den horisontale linjalen:�
 1 Velg Vis > Vis linjaler for å åpne den horisontale linjalen.

Hvis du vil vise de små, blå tabulatorstoppsymbolene for gjeldende avsnitt, plasserer 
du innsettingspunktet et eller annet sted i teksten.

 2 Hvis du vil endre måleenhetene for linjalene, velger du Keynote > Valg, klikker på 
Linjaler, og velger et objekt fra lokalmenyen Måleenhet på linjal.

Hvis du vil vise måleenheten som en prosentandel av avstanden over siden, velger du 
Keynote > Valg, klikker på Linjaler, og velger «Vis linjalmåleenheter som prosent».

Hvis du vil plassere linjalens horisontale nullpunkt midt på siden, velger du Keynote > 
Valg, klikker på Linjaler, og velger «Plasser null midt på linjalen».

Når du endrer linjalinnstillinger i Keynote-valg, vil de nye innstillingene gjelde alle 
dokumenter som vises i Keynote inntil du endrer innstillingene igjen.

 68  Kapittel 4    Arbeide med tekst



 Kapittel 4    Arbeide med tekst 69

Slik kan du arbeide med tabulatorstopp:�
Hvis du vil flytte en tabulatorstopp, flytter du symbolet langs linjalen. m

Hvis du vil legge til et nytt tabulatorstopp, klikker du på linjalen der hvor du vil ha det  m

nye tabulatorstoppet.

Hvis du vil endre tabulatoren til en annen justeringstype, dobbeltklikker du på  m

symbolet gjentatte ganger til typen du vil ha, vises. Du kan også holde nede 
Kontroll-tasten mens du klikker på tabulatorsymbolet og velge et alternativ fra 
kontekstmenyen.

Velg blant disse 
tabulatortypene.

Hvis du vil fjerne en tabulatorstopp, flytter du symbolet av linjalen. m

Slik angir du avsnittsinnrykk:�
Hvis du vil angi innrykket til den første linjen i avsnittet, flytter du det smale  m

rektangelsymbolet langs linjalen.

Første linjeinnrykk

Venstre innrykk Høyre innrykk

Hvis du vil endre høyre avsnittsinnrykk, flytter du høyre innrykk-symbolet (blå trekant  m

som peker nedover til høyre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du ønsker 
at høyre kant av avsnittet skal stoppe.

Hvis du vil endre venstre innrykk, flytter du venstre innrykk-symbolet (blå trekant som  m

peker nedover til venstre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du ønsker at 
venstre kant av avsnittet skal starte . 

Slik angir du punkttegns- eller nummereringsinnrykk:�
Flytt den lille, blå firkanten langs linjalen. m

Presentere tekst i kolonner
Du kan organisere tekst i kolonner i en tekstrute eller firkantet figur. Når tekst har fylt 
en kolonne, flyter den til den neste kolonnen.

Bruk Kolonner-lokalmenyen i formatlinjen til raskt å dele tekst i kolonner. Hvis du vil 
stille inn forskjellige eller nøyaktige kolonnebredder eller lage flere enn fire kolonner, 
bruker du tekstinspektøren.

Marker først tekstruten eller figuren med teksten du vil formatere med tekstkolonner.



Slik deler du raskt tekst inn i like kolonner:�
Klikk på Kolonner-knappen i formatlinjen, og marker deretter hvor mange kolonner du  m

vil ha, opptil fire.

Slik oppretter og formaterer du kolonner ved hjelp av tekstinspektøren:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen og klikk på Kolonner.

 2 Angi hvor mange kolonner du vil ha, i Kolonner-feltet.

 3 Hvis du vil opprette kolonner med forskjellige kolonnebredder, fjerner du markeringen 
for «Lik kolonnebredde», dobbeltklikker en kolonneverdi i tabellen, og skriver inn en ny 
verdi.

Hvis du vil opprette kolonner med lik bredde, velger du «Lik kolonnebredde».

 4 Hvis du vil endre avstanden mellom kolonner, dobbeltklikker du en Innvendig marg-
verdi og skriver inn en ny verdi.

Se etter tekstfeil på lysbildene
Keynote inneholder flere verktøy for stavekontrollering og feilretting.

Søke etter feilstavede ord
Keynote inneholder en stavekontrollfunksjon som du kan stille inn til å merke 
stavefeil mens du skriver. Du kan også bruke stavekontrollfunksjonen til å sjekke hele 
dokumentet én gang eller til når som helst å kontrollere markert tekst. 

Når stavekontrollfunksjoner oppdager en stavefeil, vises de feilstavede ordene med en 
stiplet rød linje under seg.

Slik finner du feilstavede ord:
Hvis du vil kontrollere stavemåten mens du skriver, velger du Rediger > Stavekontroll >  m

«Kontroller stavemåte mens du skriver».

Hvis du vil slå av stavekontrollen mens du skriver, velger du Rediger > Stavekontroll > 
«Kontroller stavemåte mens du skriver» for å fjerne markeringen (forsikre deg om at 
haken ikke vises ved siden av kommandoen).

Hvis du vil kontrollere stavemåten fra innsettingspunktet til slutten av lysbildeserien,  m

klikker du for å plassere innsettingspunktet, og velger Rediger > Stavekontroll > 
Kontroller stavemåte. Hvis du vil begrense stavekontrollen til en bestemt del av 
dokumentet, markerer du teksten du vil kontrollere før du velger kommandoen.
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Det første feilstavede ordet markeres. Du kan rette det eller velge samme kommando 
på nytt for å fortsette å kontrollere dokumentet.

Hvis du vil gå gjennom teksten raskere, trykker du Kommando-semikolon (;) for å 
fortsette å kontrollere dokumentet.

Hvis du vil kontrollere stavemåten  m og vise forslag for feilstavede ord, velger du Rediger 
> Stavekontroll > Stavekontroll.

Stavekontroll-vinduet åpnes. Hvis du vil godta forslag til skrivemåte automatisk, velger 
du Keynote > Valg, klikker du på Autokorrektur og markerer deretter «Bruk forslag fra 
stavekontroll automatisk».

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Stavekontroll-vinduet, 
leser du «Arbeide med staveforslag» på side 71.

Arbeide med staveforslag
Bruk Stavekontroll-vinduet til å finne alternative stavemåter for ord i lysbildeserien. 

Slik arbeider du med staveforslag:�
 1 Velg Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll.

Stavekontroll-vinduet åpnes, og det første feilstavede ordet markeres.

Alle språk har forskjellige ordlister. Hvis du vil forsikre deg om at riktig språk er valgt, 
markerer du teksten du vil arbeide med, klikker du på Inspektør i verktøylinjen, klikker 
på tekstknappen og klikker deretter på Mer. Velg et språk fra Språk-lokalmenyen.

 2 Hvis du vil erstatte feilstavinger i teksten, dobbeltklikker du på riktig ord eller 
stavemåte i listen med forslag til rettinger.

 3 Hvis riktig ord ikke vises i listen med forslag til rettinger, men du kjenner til riktig 
stavemåte, markerer du det feilstavede ordet i Stavekontroll-vinduet, skriver inn det 
riktige ordet og klikker på Endre (eller Rett opp).

 4 Hvis gjeldende stavemåte er riktig og du vil la den være som den er, klikker du på 
Ignorer eller Lær. Bruk Lær hvis det er et begrep du bruker ofte og vil legge det til i 
ordlisten.

Hvis du brukte Lær og vil gjøre om effekten av Lær-handlingen, gjør du ett av 
følgende:

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.4, skriver du ordet i tekstfeltet under Gjett-listen  Â
og klikker deretter på Glem.

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.5, Kontroll-klikker du på ordet og velger Glem  Â
stavemåte fra lokalmenyen.

 5 Hvis ingen alternative stavemåter vises i listen med forslag til rettinger, markerer du et 
feilstavede ordet i Stavekontroll-vinduet og forsøker en annen stavemåte.

 6 Klikk på Finn neste, og gjenta trinnene 2 til 5 til du ikke finner flere stavefeil.



Du kan også holde nede Kontroll-tasten og klikke på et feilstavet ord. Du kan også 
velge en alternativ stavemåte fra lokalmenyen, klikke på Lær eller klikke på Ignorer.

Automatisk erstatting av tekst
Keynote kan konfigureres til å gjenkjenne og erstatte tekst du ikke vil ha med tekst du 
vil ha. Hvis du for eksempel skriver «dne», kan Keynote automatisk endre det til «den».

Slik konfigurerer du automatisk teksterstatting:
 1 Velg Keynote > Valg.

 2 Klikk på Autokorrektur og angi innstillingene du ønsker.

Hvis du automatisk vil konvertere enkle og doble anførselstegn til smarte 
anførselstegn slik at åpne- og lukkeanførselstegnene er forskjellige, markerer du «Bruk 
smarte anførselstegn».

Hvis du vil forsikre deg om at det første ordet i en setning begynner med stor bokstav, 
markerer du «Rett opp små/store bokstaver».

Hvis du automatisk vil konvertere bokstavene i «1st», «2nd», «3rd», og så videre til 
hevet tekst, markerer du “Hev tekst bak engelske ordenstall».

Hvis du vil stille inn Keynote til å automatisk gjenkjenne at noe du har skrevet er 
en e-postadresse eller en URL, markerer du «Gjenkjenn e-post- og webadresser 
automatisk». E-post- og nettadresser du skriver blir automatisk til hyperkoblinger for 
Mail eller Safari.

Hvis du vil bruke automatisk generering av lister, markerer du «Gjenkjenn lister 
automatisk».

Hvis du vil at feilstavede ord skal erstattes automatisk hvis det kun finnes ett alternativ 
i rettskrivningsordlisten, markerer du «Bruk forslag fra stavekontroll automatisk».

Hvis du vil erstatte ett eller flere tegn med et annet eller flere andre tegn, markerer du 
«Automatiske endringer for symboler og tekst». Deretter bruker du radene i tabellen til 
å definere og aktivere bestemte erstatninger. Hvis du for eksempel skriver (c), kan du 
få Keynote til å automatisk konvertere det til © ved å krysse av i På-kolonnnen. Hvis du 
vil legge til en rad for å definere egne erstatninger, klikker du på Legg til-knappen (+). 
Hvis du vil gjerne et markert objekt, klikker du på Slett-knappen (–).

Når du er ferdig med å angi endringsinnstillinger, gjelder de all tekst du endrer legger 
til i alle Keynote dokumenter.

Finne og erstatte tekst
Du kan finne alle forekomster av et ord eller uttrykk i dokumentet, og endre det til et 
annet ord eller uttrykk.

Slik finner og erstatter du tekst:
Velg Rediger > Finn > Finn, klikk på Enkelt eller Avansert for å stille inn søk/erstatt- m

kriteriene, og klikk deretter en knapp for å utføre søk/erstatt-handlinger.
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Enkelt:�  I Finn-feltet skriver du inn teksten du vil finne, og skriver inn eventuell tekst du 
vil erstatte den med i Erstatt-feltet.

Avansert:�  I tillegg til å skrive inn Finn- og Erstatt-tekst, kan du angi ytterligere søk/
erstatt-kriterier.

Erstatt alle:�  Utfører søk/erstatt-handlingen uten tilsyn.

Erstatt:�  Erstatter markert område med erstatningsteksten.

Erstatt og finn:  Erstatter markert område med erstatningsteksten, og finner 
umiddelbart neste forekomst av søketeksten.

Neste eller Forrige:�  Finner neste eller forrige forekomst av søketeksten.

Bruk de andre kommandoene i Rediger > Finn-undermenyen. m

Finn:�  Viser søkeresultater for termer som skrives inn i dokumentets søkefelt.

Finn neste eller Finn forrige:�  Finner neste eller forrige forekomst av søketeksten.

Bruk markering for Finn:�  Finner neste forekomst av markert tekst.

Gå til markering:�  Går til den markerte teksten når den ikke er synlig.
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Lær hvordan du legger til, manipulerer og modifiserer 
bilder og figurer i lysbildeserier. Mange av de samme 
teknikkene kan også brukes på andre objekter, for eksempel 
diagrammer, tabeller, tekstruter og filmer.

Et objekt er et hvilket som helst element du plasserer på lysbildet som er synlig under 
presentasjonen. Bilder, figurer, filmer, tekstruter, tabeller og diagrammer er alle objekter.

Dette kapitlet fokuserer på bilder, som innebærer fotografier eller PDF-filer, og figurer, 
som inkluderer enkle forhåndstegnede figurer (som trekanter og piler) og tilpassede 
figurer du kan tegne selv ved hjelp av verktøyene i Keynote. De fleste av teknikkene 
for plassering og manipulering av figurer og bilder, som dekkes i dette kapitlet, kan 
generaliseres til tabeller, diagrammer og andre objekter. Spesifikke formateringshensyn 
som gjelder tabeller, diagrammer, filmer, tekstruter og nettvisninger dekkes i andre 
kapitler.

Importere bilder
Keynote kan bruke alle formater som støttes av QuickTime, inkludert følgende 
grafikkfiltyper:

TIFF Â

GIF Â

JPEG Â

PDF Â

PSD Â

EPS Â

PICT Â
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Hvis du vil importere et bilde, gjør du ett av følgende:�
Klikk på Medier i verktøylinjen, klikk på Bilder i Medienavigering, marker albumet der  m

bildet ditt befinner seg, og flytt miniatyrbildet for å plassere det der du vil ha det.

Deretter velger du en kilde.

Først klikker du på en knapp 
for å gå til mediefilene.

Til slutt flytter du et objekt til 
dokumentet eller til et bildefelt 
i én av inspektørene.

Søk etter en fil ved å 
skrive navnet her.

Knappene øverst i Medienavigering gir deg tilgang til bildene i iPhoto-biblioteket, 
filmer i Filmer-mappen eller lydfiler fra iTunes-biblioteket.

Velg Sett inn > Velg, marker filen, og klikk deretter på Sett inn. m

Flytt en fil fra Finder. m

Flytt en fil fra et annet program. m

Når du har importert bildet, kan du flytte det til en hvilken som helst plassering på 
lysbildets arbeidsområde. Flytt bildet til lysbildenavigering for å opprette et nytt 
lysbilde med bildet.

Du kan bruke verktøyene i Keynote til å maskere (beskjære) et bilde, endre lysstyrke, 
kontrast og andre bildeegenskaper, eller slette bakgrunnen.

Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og bruker bilder i presentasjonsdesignet, 
blant annet hvordan du plasserer, tilpasser, endrer størrelse, endrer retning, legger 
til skygger, refleksjoner, kantlinjer og annet, kan du lese de relevante emnene i 
«Om manipulering, organisering og endring av utseendet på objekter» på side 89. 
Hvis du vil lære hvordan du kan endre bilder eller flytte dem over lysbildet under 
presentasjonen, kan du lese emnene i Kapittel 7, «Bruke bevegelse i lysbildeserier,» på 
side 114.



Automatisk redusere bilder til å få plass på lysbildene
Standardinnstillingen er at hvis et bilde som du plasserer på et lysbildet, er større enn 
lysbildet, skalerer Keynote ned bildet slik at det passer lysbildet. Denne prosessen 
kalles nedsampling. Et nedsamplet bilde har færre bildepunkter enn originalen. Noe av 
bildeinformasjonen fjernes. Bilder i JPEG-formatet beholder formatet, andre formater 
konverteres til TIFF-formatet. Når et bilde er nedsamplet, kan du ikke gjenopprette 
originalstørrelsen ved å klikke på Opprinnelig størrelse i metrikkinspektøren. Hvis du 
vil unngå nedsampling og bruke bilder i originalstørrelsen, deaktiverer du automatisk 
nedsampling i Keynote-valg. 

Slik deaktiverer du automatisk nedsampling av bilder:�
 1 Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Generelt.

 2 Fjern avkrysningsruten for «Reduser bilder som er lagt til, for å få plass på lysbilder».

Hvis du skal forstørre eller forminske størrelsen på grafikk mye, bør du vurdere å 
konvertere grafikken til en PDF-fil før du importerer den til Keynote. PDF-filer mister 
ikke skarpheten når størrelsen endres mye. Det er mulig at andre filtyper ikke beholder 
klarheten like godt når de forstørres eller forminskes.

Tips:   ∏ Du kan også konvertere et bilde på skrivebordet til en PDF-fil ved hjelp av 
Grab-programmet. Åpne Grab (ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen på 
harddisken). Velg Ta bilde > Markert område, og marker deretter bildet du vil gjøre om 
til en PDF-fil. Velg Arkiv > Skriv ut, og klikk på Forhåndsvisning for å arkivere bildet som 
en PDF-fil.

Erstatte temabilder med egne mediefiler
Bildene du ser i alle Keynote-temaer er medieplassholdere. Når du flytter dine egne 
bilde- eller filmfiler til disse plassholderne, blir mediefilene automatisk tilpasset, 
plassert og rammet inn slik at de passer med lysildets tema. 

Hvis du vil vite om media på en lysbilde er en plassholder, kan du plassere markøren 
over det og se om en hjelpetekst vises som ber deg flytte dine egne mediefiler til 
plassholderen.

Slik kan du arbeide med medieplassholdere:�
Hvis du vil erstatte en medieplassholder med et eget bilde eller en egen film- eller  m

lydfil, flytter du filen fra medienavigeringsvinduet, Finder eller et annet program, til 
plassholderen.

Hvis du vil endre størrelsen på bildet eller flytte det inne i en medieplassholder, klikker  m

du på Rediger maske-knappen som flyter over bildet etter at du har sluppet det på 
plassholderen, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil endre størrelsen på bildet inne i plassholderen, flytter du størrelseshåndtaket 
over Rediger maske-knappen.
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Hvis du vil endre plasseringen for bildet inne i plassholderen, plasserer du markøren (det 
er mulig at markøren vises som en hånd) over bildet til det endres til en hånd, og 
flytter deretter bildet til den plasseringen du vil ha.

Hvis du vil erstatte et objekt som du allerede har plassert i en medieplassholder, flytter du 
en ny fil til plassholderen. Du må ikke slette den gamle filen først.

Hvis du vil flytte en medieplassholder på lysbildets arbeidsområde, flytter du  m

plassholderen dit du vil ha den.

Hvis du vil fjerne plassholdermedia fra lysbildets arbeidsområde, markerer du  m

plassholderen og trykker på slettetasten.

Hvis du vil lære hvordan du oppretter elle omgjør medieplassholdere for å tilpasse et 
masterlysbilde, leser du «Definere medieplassholdere» på side 239.

Maskere (beskjære) bilder
Du kan beskjære bilder uten å endre bildefilene ved å maskere kantene for å fjerne 
uønskede deler eller for å endre bildets form. Hvis du ikke angir en figur for masken, 
bruker Keynote en firkantet maske som standard, men du kan bruke en hvilken som 
helst figur som er tilgjengelig i Keynote, også tilpassede figurer du har opprettet ved 
hjelp av tegneverktøyet, for å maskere kantene på bildet.

Slik maskerer du et bilde med et rektangel:�
 1 Import bildet du vil maskere.

 2 Marker bildet, og klikk deretter på Maske-knappen i verktøylinjen (eller velg Format > 
Maske).

En maske vises over bildet, og noen kontroller vises.

Flytt bildet for å angi 
hvilken del du vil vise.

Flytt skyvekontrollen for å 
endre størrelse på bildet.

Klikk for å vise eller skjule 
området rundt masken.

Flytt markeringshåndtakene 
for å endre størrelse på 
masken.

 3 Hvis du vil endre størrelsen på bildet, flytter du skyvekontrollen over Rediger maske-
knappen.

 4 Tilpass masken ved å gjøre følgende:



 Â Hvis du vil endre størrelse på masken, flytter du markeringshåndtakene på 
maskefiguren. Hvis du vil opprettholde maskens proporsjoner, holder du nede Skift-
tasten mens du flytter.

 Â Hvis du vil rotere masken, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter et 
hjørnemarkeringshåndtak på masken.

 5 Flytt bildet for å plassere den delen du vil vise, eller flytt masken ved å klikke på 
kantlinjen og flytte den.

 6 Når du er fornøyd med plasseringen av og størrelsen på bildet og maskeringen, 
fullfører du ved å gjøre ett av følgende:

Dobbeltklikk på masken eller bildet. Â

Trykk på returtasten. Â

Klikk utenfor bildet. Â

Klikk på Rediger maske. Â

 7 Hvis du vil endre størrelsen til eller rotere det maskerte bildet, flytter eller Kommando-
flytter du markeringshåndtakene.

 8 Hvis du vil endre størrelsen på det maskerte bildet, dobbeltklikker du på det maskerte 
bildet og klikker deretter på Rediger maske.

Gjenta trinnene over etter behov.

 9 Hvis du vil fjerne masken fra bildet, klikker du på Fjern maske i verktøylinjen (eller velg 
Format > Fjern maske).

Slik maskerer du bildet med en forhåndstegnet figur (for eksempel en sirkel eller en 
stjerne):�
Marker bildet og velg Format > «Masker med figur» >  m Figur.

Endre størrelse på, og juster bildet og masken på samme måte som for andre maskerte 
bilder, beskrevet over.

Slik maskerer du bildet med en tilpasset figur:
 1 Lag figuren som du vil bruke som en maske, og flytt den over bildet du vil maskere.

 2 Hold nede Skift-tasten og klikk for å markere både figuren og bildet, og klikk deretter 
på Masker i verktøylinjen (eller velg Format > «Masker med markert figur»).

 3 Endre størrelse på, og juster bildet og masken på samme måte som for andre maskerte 
bilder, beskrevet over.

Redusere bildefilstørrelser
Hvis du har endret størrelse på eller maskert en veldig stor bildefil, og vil arkivere 
bildefilen som en del av Keynote-dokumentet (slik at du enkelt kan overføre 
dokumentet til en annen datamaskin), men vil at dokumentet skal være minst mulig, 
kan du velge å kun arkivere den mindre (beskjært eller krympet) bildeversjonen i 
presentasjonen. 
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Du må arkivere dokumentet før du reduserer bildefilstørrelsen. Hvis du vil ha mer 
informasjon om hvordan du gjør dette, leser du «Arkivere en presentasjon» på side 31.

Hvis du vil redusere dokumentstørrelsen, gjør du ett av følgende:�
 m Hvis du vil redusere filstørrelsen til et enkeltbilde du har maskert eller endret størrelse på til 

en mindre størrelse, markerer du bildet og velger Format > Reduser bildefilstørrelse.

 m Hvis du vil endre størrelsen på alle maskerte og krympede bilder og forkortede videoer, 
velger du Arkiv > Reduser filstørrelse.

Hvis du vil lære mer om hvordan du reduserer størrelsen til filmfiler, leser du «Redusere 
størrelsen på mediefiler» på side 113.

Merk:  Når du har redusert størrelsen til maskerte eller krympede bildefiler, er det 
ikke mulig å gjenopprette originalstørrelsen. Hvis du senere vil gjenopprette den 
opprinnelige størrelsen, må du legge til originalfilene i dokumentet på nytt.

Bilder som brukes i bildefyll eller med handlingsbygg, kan ikke reduseres på denne 
måten. Det er også mulig at noen bildefiler ikke vil la seg redusere. 

Fjerne bakgrunnselementer eller uønskede elementer fra et bilde
Med Direktealfa-verktøyet kan du gjøre deler av bildet gjennomsiktig slik at du kan 
fjerne bildebakgrunnen. 

Du får best resultat hvis du fjerner farger med klare grenser. Hvis du vil fjerne områder 
som er mindre tydelige, markerer du et mindre område og gjentar prosedyren.

Slik fjerner du uønskede elementer:�
 1 Marker bildet.

 2 Klikk på Alfa i verktøylinjen (eller velg Format > Direktealfa).

 3 Klikk på fargen du vil gjøre gjennomsiktig, og flytt sakte over den.

Hvis du flytter, markerer du det 
sammenhengende område 
som bruker farger lik fargen du 
klikker på.

Når du flytter, vokser markeringen for å inkludere det sammenhengende området som 
bruker lignende farger. Du kan styre hvor mye av området som markeres ved å flytte 
mindre eller mer.



Hvis du holder nede Tilvalg-tasten mens du flytter markøren, blir alle forekomster av 
fargen du flytter markøren over, fjernet fra bildet.

 4 Gjenta trinn 3 så ofte du ønsker.

Hvis du flytter mer hit...

... markerer du mer 
av bildet.

Du kan gjenopprette delene som fjernes fra bildet når som helst. Hvis du vil gå tilbake 
til originalbildet, velger du Format > Fjern direktealfa. Hvis du vil gjenopprette deler av 
bildet som er fjernet ved hjelp av direktealfa, velger du Rediger > Angre Direktealfa til 
delene er gjenopprettet.

Endre lysstyrke, kontrast og andre innstillinger for et bilde
Du kan endre lysstyrken, kontrasten og andre innstillinger for bilder for å forbedre 
kvaliteten eller skape interessante effekter. Justeringer du foretar påvirker ikke 
originalbildet; de påvirker kun bildets utseende i Keynote.

Slik justerer du et bilde:�
 1 Marker bildet.
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 2 Velg Vis > Vis bildejustering.

Endrer kontrasten til mørke 
og lyse toner.

Endre fargeintensiteten.
Legge til mer varme eller 

kulde. Endrer mengden av røde 
eller grønne toner.

Gjør fokuset skarpere 
eller mykere.

Juster skygger og lyse områder.

Forstå forholdet mellom skygger 
og lyse områder.

Endrer nivået på mørke og 
lyse toner.

Gjenopprett
originalinnstillingene.

Juster lysheten.

Automatisk forbedring 
av farger.

 3 Bruk kontrollene for å foreta justeringer.

Lysstyrke:�  Endrer hvor mye hvitt som brukes i bildet. Hvis du flytter til høyre, øker 
mengden hvitt og bildet ser lysere ut.

Kontrast:�  Endrer forskjellen mellom lyse og mørke områder i bildet. Hvis du øker 
kontrasten, blir lyse områder lysere og mørke områder mørkere. Hvis du reduserer 
kontrasten, blir forskjellen mellom lyse og mørke områder mindre. Hvis du flytter til 
høyre, blir skillelinjene mellom lyse og mørke områder skarpere. Dette gjør at bilder 
kan ligne mer på illustrasjoner.

Metning:�  Endrer fargedybden i bildet. Hvis du flytter til høyre, blir fargene mer 
mettede og intense.

Temperatur:�  Gir bildet en varmere eller kjøligere tone ved å endre mengden varme 
fargetoner (rødt) og kalde fargetoner (blått).

Fargetone:�  Endrer fargene i bildet ved å endre mengden rød- og grønntoner.

Skarphet:�  Gjør fokuset til et bilde skarpere eller mykere.

Eksponering:�  Gjør hele bildet lysere eller mørkere. Når du justerer eksponering, 
blir alle deler av bildet lysere eller mørkere. Hvis du øker eksponeringen i et bilde, 
reduserer du også fargene.

Histogram og nivåer:�  Inneholder samlet fargeinformasjonen om bildet, fra den 
mørkeste skyggen til venstre til det lyseste området til høyre. Av høyden på toppene 
kan du se hvor mye fargeinformasjon som faller innenfor et gitt område.



Hvis du vil angi nivået av mørkhet, flytter du den venstre skyvekontrollen mot midten. 
Når du flytter skyveknappen til høyre, blir fargeområdet smalere. Dette kan gjøre 
områder med skygge klarere. Hvor skyveknappen er plassert, bestemmer hvor 
mye informasjon som er i den mørkeste delen av bildet. Informasjon til venstre for 
skyveknappen utelates fra bildet. Det kan være lurt å flytte skyveknappen til et punkt 
på histogramlinjen med en merkbar forhøyning, som viser at detaljer er tilgjengelig.

Hvis du vil angi nivået av lyshet, flytter du den høyre skyveknappen inn mot midten. 
Når du flytter skyveknappen til venstre, blir fargeområdet smalere. Dette kan gjøre lyse 
områder klarere. Hvor skyveknappen er plassert, bestemmer hvor mye informasjon 
som er i den lyseste delen av bildet. Informasjon til høyre for skyveknappen utelates 
fra bildet. Det kan være lurt å flytte skyveknappen til et punkt på histogramlinjen med 
en merkbar forhøyning, som viser at detaljer er tilgjengelig.

Forbedre:�  Justerer bildet automatisk ved å fordele rød-, grønn- og blåtoner jevnt i 
histogrammet.

 4 Hvis du vil gjenopprette originalinnstillingene, klikker du Tilbakestill bilde.

Hvis du vil arkivere endringer du har gjort, arkiverer du dokumentet. Innstillingene på 
det tidspunktet du arkiverte dokumentet er synlige hver gang du åpner Bildejustering-
vinduet.

Om oppretting av figurer
Keynote inneholder en rekke forhåndstegnede figurer du kan legge til på lysbilder. 
Du kan også opprette egne, tilpassede figurer eller endre linjene og omrisset til en 
forhåndstegnet figur.

Legge til en forhåndstegnet figur
Slik kan du legge til forhåndstegnede figurer:
Klikk på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en figur fra lokalmenyen. m

Velg Sett inn > Figur >  m Figur.

Trykk på Tilvalg-tasten mens du klikker på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en  m

figur fra lokalmenyen. Markøren endres til et trådkors. Flytt over arbeidsområdet for å 
opprette en figur med den størrelsen du ønsker. Hvis du vil beholde størrelsesforholdet 
til figuren (for eksempel at trekanter har like sider), trykker du Skift-tasten mens du 
flytter.

Flytt den nye figuren dit du vil ha den på arbeidsområdet. Hvis du vil endre omrisset til 
figuren, må du først gjøre den redigerbar, les «Gjøre figurer redigerbare» på side 84.

Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og justerer figurer og endre generelle 
objektegenskaper, for eksempel farger, kantlinjestil (strek), størrelse, retning, skygger 
og annet, leser du «Om manipulering, organisering og endring av utseendet på 
objekter» på side 89.
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Legge til en tilpasset figur
Du kan bruke tegneverktøyet til å opprette egne figurer. 

Slik oppretter du en tilpasset figur:
 1 Klikk på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter Tegne-verktøyet (eller velg Sett inn > 

Figur > Tegn med penn).

Musepekeren endres fra en pil til en liten pennesplitt.

 2 Klikk hvor som helst i dokumentet for å opprette det første punktet i figuren.

 3 Klikk for å opprette flere punkter.

Hvert punkt du legger til knyttes til det foregående punktet. Hvis du vil slette et 
segment du nettopp har opprettet, trykker du på slettetasten. Du kan trykke på 
slettetasten flere ganger.

 4 Hvis du vil slutte å tegne og lukke figuren (sette inn en fast linje mellom siste og første 
punkt), klikker du på det første punktet.

Hvis du vil slutte å tegne og la figuren være åpen (ingen linje mellom siste og første 
punkt) slik at du kan arbeide med figuren igjen senere, trykker du på Esc-tasten eller 
dobbeltklikker på det siste punktet som ble opprettet.

 5 Hvis du vil lukke eller legge til flere punkter i en figur som er åpen, klikker du én gang 
i figuren for å markere den, og klikk deretter en gang til for å vise punktene. Gjør ett av 
følgende:

Dobbeltklikk på ett av de to punktene på en av endene til det åpne segmentet.  Â
Markøren endres til en pennesplitt. 

Hvis du vil legge til flere punkter, klikker du andre steder etter behov. Â

Når du er klar til å slutte å tegne og lukke figuren, klikker du punktet ved slutten av det 
åpne segmentet.

 6 Marker kantlinjen til figuren, og flytt den dit du vil ha den på arbeidsområdet.

Hvis du vil gå tilbake og endre punktene eller linjekurvene i figuren du opprettet, 
markerer du figuren og klikker på den en gang til for å gjøre den redigerbar, og følger 
deretter instruksjonene for endring av figurer.



Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og justerer figurer og endre generelle 
objektegenskaper, for eksempel farger, kantlinjestil (strek), størrelse, retning, skygger 
og annet, leser du «Om manipulering, organisering og endring av utseendet på 
objekter» på side 89.

Gjøre figurer redigerbare
Du kan manipulere og endre formen på punkter og omrisset til en figur du allerede 
har plassert på lysbildets arbeidsområde. Før du kan redigere en figur på denne måten, 
må den gjøres redigerbar. 

Slik kan du gjøre figurer redigerbare:
Hvis du vil gjøre en forhåndstegnet figur redigerbar, markerer du figuren og velger  m

Format > Figur > Gjør redigerbar.

Røde punkter vises på figuren. Flytt punktene for å redigere figuren. Hvis du senere vil 
redigere en forhåndstegnet figur som er redigerbar, klikker du én gang for å markere 
den og deretter én gang til for å gjøre den redigerbar.

Hvis du vil gjøre en tilpasset figur redigerbar, klikker du en gang i figuren for å markere  m

den, og deretter en gang til for å vise redigeringspunktene.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du manipulerer punkter og omrisset 
til en figur når du har gjort den redigerbar, leser du de relevante emnene.

Hvis du vil lære hvordan du redigerer bestemte forhåndstegnede figurer, leser du 
delene som omhandler hver figur.

Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på en figur
Du kan finjustere linjene og omrisset til en figur ved å legge til, flytte eller slette 
redigeringspunkter.

Slik kan du manipulere redigeringspunktene i en figur:
Hvis du vil legge til et punkt, gjør du figuren redigerbar, trykker på Tilvalg-tasten, og  m

holder deretter markøren over figurens kantlinje. Pekeren endres til en pennesplitt 
med et plusstegn (+). Klikk på stedet på kantlinjen der du vil legge til et punkt, og flytt 
punktet hvis det er nødvendig.

Hvis du vil flytte et punkt, gjør du figuren redigerbar, klikker på punktet, og flytter det  m

deretter til en annen plassering. Du kan flytte flere punkter samtidig ved å holde nede 
Skift-tasten mens du klikker på flere punkter, og deretter flytte dem.
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Hvis du vil slette et punkt, gjør du figuren redigerbar, klikker på punktet, og trykker på  m

slettetasten. Du kan slette flere punkter samtidig ved å holde nede Skift-knappen og 
klikke på flere punkter, og deretter trykke på sletteknappen.

Endre form på en kurve
Én teknikk du kan bruke for å lage en unik figur, er å endre formen på omrisset til 
en forhåndstegnet figur. Denne teknikken kan også brukes til justere kurvene til en 
tilpasset figur. 

Slik endrer du formen på en kurve:�
 1 Gjør figuren redigerbar.

Røde punkter vises på figuren. Punktene viser hvor du kan endre formen på kurvene.

 2 Klikk på et av de røde punktene på kurven du vil endre formen på. Håndtak vises på 
begge sider av det røde punktet.

Du kan også flytte et punkt for å 
modifisere kurven.

Flytt et kontrollhåndtak eller roter én 
eller begge kontrollhåndtakene for å 
endre kurven.

 3 Hvis du vil justere krummingen, flytter du det røde punktet eller et av håndtakene.

Flytt kontrollhåndtakene med eller mot klokken. Du får forskjellige effekter når du 
flytter håndtakene sammen eller uavhengig av hverandre. Du kan eksperimentere til 
du oppnår den ønskede effekten.

Hvis du vil flytte håndtakene sammen, trykker du på Tilvalg-tasten og flytter deretter ett 
av håndtakene.

Hvis du kun vil flytte ett håndtak, trykker du på Kommando-tasten mens du flytter det.

 4 Hvis du vil ha mer presis kontroll over omrisset, legger du til flere redigeringspunkter 
ved å holde nede Tilvalg-tasten mens du holder markøren over figurens kantlinje. Når 
markøren endres til en pennespiss med et plusstegn (+), klikker du på stedet der du vil 
legge til et nytt redigeringspunkt. Se «Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på 
en figur» på side 84 for mer informasjon.

Endre form for et rett segment
Du kan endre vinkelen mellom to segmenter, eller endre lengden til et segment.

Slik endrer du formen for et rett segment:�
 1 Gjør figuren redigerbar.

 2 Klikk på et hjørnepunkt.

 3 Hvis du vil endre vinkelen mellom de to tilknyttede segmentene, flytter du punktet 
med eller mot klokken.

 4 Hvis du vil endre lengden til et av segmentene, flytter du punktet utover eller innover.



 5 Legg til flere redigeringspunkter ved å holde nede Tilvalg-tasten mens du holder 
markøren over en linje. Når markøren endres til en pennespiss med et plusstegn (+), 
klikker du på stedet der du vil legge til et nytt redigeringspunkt.

Se «Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på en figur» på side 84 for mer 
informasjon.

Konvertere hjørnepunkter til kurvepunkter og omvendt
Du kan endre et eller flere punkter til kurver, eller kurver til punkter. Først må du gjøre 
figuren redigerbar.

Slik kan du konvertere hjørnepunkter til kurvepunkter og omvendt:�
Hvis du vil endre et hjørnepunkt til et kurvepunkt, gjør du figuren redigerbar, og  m

dobbeltklikker deretter hjørnepunktet.

Hvis du vil endre et kurvepunkt til et hjørnepunkt, gjør du figuren redigerbar, og  m

dobbeltklikker deretter kurvepunktet.

Hvis du vil endre alle kurvepunkter i en eller flere figurer til hjørnepunkter, gjør du  m

figurene redigerbare, markerer dem, og velger deretter Format > Figur > Jevn ut bane.

Hvis du vil endre alle kurvepunkter i en eller flere figurer til hjørnepunkter, gjør du  m

figurene redigerbare, markerer dem, og velger deretter Format > Figur > Gjør bane 
skarpere.

Når en figur er redigerbar, kan du bruke Jevn ut bane- og Gjør bane skarpere- 
kommandoene uten å gjøre figuren redigerbar igjen.

Redigere en avrundet firkant
Den avrundede firkanten har en rund kontroll som gjør det mulig å justere hjørnene.

Flytt for å rette opp 
eller avrunde hjørnet.

Slik redigerer du en avrundet firkant:
Marker figuren, og flytt det blå redigeringspunktet til venstre for å rette ut hjørnene,  m

eller til høyre for å avrunde dem.
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Redigere enkle og doble piler
En pilfigur har spesielle redigeringspunkter som kan brukes til å justere de relative 
proporsjonene foran og bakerst på pilen. 

Flytt for å endre 
lengde på halen.

Flytt opp eller ned for 
å endre bredden på 
halen. Flytt til venstre 
eller høyre for å endre 
størrelse på pilhodet.

Slik endrer du størrelsesforholdet til enkelt- og dobbeltpiler:�
Marker figuren, og gjør ett av følgende. m

Hvis du vil gjøre pilen lengre, flytter du et av markeringshåndtaket ved hodet eller  Â
halen.

Hvis du vil gjøre hele pilen smalere eller tykkere, flytter du ett av  Â
markeringshåndtakene på pilens avgrensende rute i nærheten av der spissen og 
skaftet møtes.

Hvis du vil endre den relative tykkelsen på pilspissen og -skaftet, plasserer du  Â
markøren over det blå redigeringspunktet hvor pilspissen og -skaftet møtes. Når 
markøren endres, flytter du redigeringspunktet i en hvilken som helst retning for å 
endre pilens proporsjoner.

Redigere en snakkeboble eller bildeforklaring
Snakkebobler og bildeforklaringer har spesifikke redigeringskontroller. Med disse 
kontrollene kan du justere hvordan firkantede eller avrundede figurens hjørner skal 
være, i tillegg til tykkelsen og lengden på figurens bakpart. 

Slik endrer du utseendet til snakkebobler og bildeforklaringer:�
Marker figuren, og gjør ett av følgende. m

Hvis du vil at hjørnene skal være mer firkantede, flytter du det blå  Â
redigeringspunktet fra den bredeste kanten til spissen på figuren. Hvis du vil at 
hjørnene skal være rundere, flytter du redigeringspunktet vekk fra halen.

Hvis du vil at spissen på figuren skal være tykkere eller tynnere, flytter du det blå  Â
redigeringspunktet fra skjæringspunktet mellom selve figuren og spissen, innover 
eller utover.

Hvis du vil at spissen på figuren skal være lengre, flytter du det blå  Â
redigeringspunktet ytterst på spissen, innover eller utover.



Hvis du vil at figuren skal være høyere, kortere, bredere eller smalere, flytter du  Â
markeringshåndtakene på figurens avgrensende rute.

Redigere en stjerne
Stjernefiguren har en skyveknapp som øker eller reduserer antall punkter i stjernen, og 
et blå redigeringspunkt som gjør vinklene mellom punktene på stjernen, skarpere eller 
stumpere. 

Vis antall punkter i 
stjernen.

Flytt for å øke eller 
redusere antall 
punkter på stjernen.

Flytt for å endre vinklene 
mellom punktene i stjernen.

Slik redigerer du en stjerne:�
Når du markerer en stjernefigur, vises skyvekontrollen. Flytt skyvekontrollen for å øke  m

eller redusere antallet tagger i stjernen.

Flytt det blå redigeringspunktet for endre vinkelen mellom taggene i stjernen. m

Redigere en mangekant
Mangekanten har en skyvekontroll for å øke og redusere antallet sider i mangekanten.

Flytt for å øke eller 
redusere antall sider 
i polygonet.

Vis antall sider 
i polygonet.

Slik redigerer du en mangekant:�
Når du markerer mangekanten, vises skyvekontrollen. Flytt skyvekontrollen for å øke  m

eller redusere antallet sider i mangekanten.
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Om manipulering, organisering og endring av utseendet på 
objekter
Måten du markerer, organiserer og manipulerer objekter i Keynote på fungerer på 
samme måten, enten du arbeider med bilder, figurer, filmer, tabeller, diagramelementer 
eller tekstruter. For de fleste objekter, bruker du de samme kontrollene for å endre 
størrelsen og endre retningen, i tillegg til å legge til skygger, refleksjoner, kantlinjestiler 
(strek), fyllfarge eller bilde og annet.

Følgende emner i dette kapitlet beskriver de generelle verktøyene og teknikkene for 
å arbeide med alle typer objekter i Keynote. Hvis du vil lære om ytterligere teknikker 
som gjelder formatering av tekst og om design av tabeller og diagrammer, leser du de 
relevante kapitlene i denne håndboken.

Markere flere objekter
Før du kan flytte, endre eller utføre andre handlinger med objekter, må du markere 
dem. Et markert objekt har håndtak som gjør det mulig å flytte eller manipulere 
objektet.

Slik kan du markere objekter og oppheve markeringen:�
Hvis du vil markere et enkeltobjekt, klikker du hvor som helst på objektet (hvis du vil  m

markere et objekt uten innhold, klikker du på kantlinjen).

Hvis du vil markere flere objekter på en lysbilde, holder du nede Skift-tasten mens du  m

klikker objektene.

Hvis du vil markere alle objektene på en lysbilde, klikker du på lysbildet og trykker på  m

Kommando-A.

Hvis du vil markere et objekt som er en del av en gruppe, må du først løse opp  m

gruppen. Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe.

Hvis du vil oppheve markeringen av objekter i en gruppe markerte objekter, holder du  m

nede Kommando-tasten, og klikker deretter på objektene du vil oppheve markeringen 
av.

Kopiere eller duplisere objekter
Framgangsmåten du bruker for å kopiere et objekt er avhengig av hvor du vil plassere 
kopien. Når kopien skal være langt fra originalen eller i et annet dokument, er det 
vanligvis enklest å kopiere og lime inn. Når du arbeider med et objekt som skal 
plasseres nær originalen, er det vanligvis enklere å duplisere.

Slik kopierer du objekter:�
Hvis du vil kopier og lime inn et objekt, markerer du det, og velger deretter Rediger >  m

Kopier. Klikk der du ønsker å plassere kopien. Velg Rediger > Lim inn.

Hvis du vil duplisere et objekt på et lysbilde, holder du nede Tilvalg-tasten mens du  m

flytter objektet.



Du kan også markere objektet og velge Rediger > Dupliser. Kopien vises over 
originalen, noe til siden. Flytt kopien til ønsket plassering.

Hvis du vil kopiere et bilde fra ett Keynote-dokument til et annet, markerer du bildet  m

og flytter bildets symbol fra Filinfo-feltet i metrikkinspektøren til et lysbilde i den andre 
Keynote-filen.

Slette objekter
Det er enkelt å slette objekter.

Slik sletter du objekter:�
Marker objektet/objektene, og trykk på slettetasten. m

Hvis du sletter et objekt ved en feiltagelse, velger du Rediger > Angre Slett.

Flytte objekter og plassere dem på lysbildets arbeidsområde
Keynote inneholder flere verktøy som hjelper deg med å organisere objekter på 
lysbildets arbeidsområde med stor presisjon, inkludert hjelpelinjer som kan tilpasses 
og rutenett som hjelper deg med å opprettholde en konsekvent objektplasseringen 
på flere lysbilder. Objekter kan grupperes, slik at det blir lettere å manipulere flere 
objekter samtidig, og de kan låses på en plassering slik at de ikke flyttes mens du 
arbeider. I tillegg kan objekter på et lysbilde legges i lag (overlappes) for å få en 
dybdeeffekt på lysbildet.

Slik kan du manipulere objekter direkte:�
Hvis du vil flytte et objekt til en ny plassering på lysbildet, flytter du det. Du bør unngå  m

a flytte et objekt ved å ta tak i markeringshåndtakene fordi du kan komme til å endre 
størrelsen på det ved en feiltagelse.

Hvis du vil plassere objekter med presisjon mens du flytter dem, kan du bruke 
hjelpelinjer og rutenettet. Les «Bruke hjelpelinjer for justering og relativ plassering» på 
side 92 og «Bruke masterrutenett» på side 93.

Hvis du vil begrense objektets bevegelse til horisontalt, vertikalt eller en vinkel på 45  m

grader, flytter du objektet mens du holder nede Skift-tasten.

Hvis du vil flytte objektet i små trinn, trykker på en av piltastene for å flytte objektet  m

ett punkt om gangen. Hvis du vil flytte objektet med ti punkter om gangen, holder du 
nede Skift-tasten mens du trykker på en piltast.

Hvis du vil vise plasseringen til objektet mens du flytter det , velger du Keynote > Valg,  m

og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i Generelt-panelet.

Hvis du vil flytte tekst eller et objekt inne i et annet objekt, markerer du objektet og  m

velger Rediger > Klipp ut. Plasser innsettingspunktet der du vil at objektet skal vises, 
og velg deretter Rediger > Lim inn.
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Flytte et objekt framover eller bakover (legge objekter i lag)
Når objekter overlapper eller når tekst og objekter overlapper, kan du endre 
rekkefølgen til objektene i stabelen.

Slik flytter du et objekt foran eller bak tekst eller et annet objekt:
 1 Marker objektet du vil flytte.

 2 Hvis du vil flytte et objekt ett lag om gangen, velger du Ordne > Flytt framover, eller 
Ordne > Flytt bakover.

 3 Hvis du vil flytte et objekt øverst eller nederst i stabelen, velger du Ordne > «Legg 
øverst», eller Ordne > «Legg nederst».

Hvis du ofte legger objekter i lag, kan du legge Øverst-, Nederst-, Framover- og 
Bakover-knappene til i verktøylinjen slik at du kan jobbe mer effektivt. Hvis du vil vite 
hvordan du tilpasser verktøylinjen, kan du lese «Verktøylinjen» på side 21.

Raskt justere objekter i forhold til hverandre
Du kan bruke menykommandoer til raskt å justere objekter i forhold til hverandre på 
samme lysbilde. Først markerer du alle objektene du vil justere (hold nede Skift- eller 
Kommando-tasten mens du klikker på hvert objekt for å markere det). 

Slik justerer du markerte objekter:�
Hvis du vil justere objektene i forhold til hverandre, velger du Ordne > Juster objekter,  m

og velg deretter et av justeringsalternativene fra undermenyen.

Venstre:�  Plasserer objekter slik at venstre kant justeres vertikalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Sentrert:�  Plasserer objekter slik at midten justeres vertikalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Høyre:�  Plasserer objekter slik at høyre kant justeres vertikalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Øverst:�  Plasserer objekter slik at øvre kant justeres horisontalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Midten:�  Flytter objekter vertikalt slik at midten justeres horisontalt i forhold til det 
første objektet du markerte.

Nederst:�  Plasserer objekter slik at nedre kant justeres horisontalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Hvis du vil plassere objektene med lik avstand fra hverandre på lysbildet, velger du  m

Ordne > Fordel objekter, og velger deretter et alternativ fra undermenyen.

Horisontalt:�  Justerer den horisontale avstanden mellom objektene.

Vertikalt:�  Justerer den vertikale avstanden mellom objektene.

Du kan også justere objekter i forhold til hverandre ved å flytte dem og bruke 
hjelpelinjer til å bestemme når objektene er riktig plassert.



Bruke hjelpelinjer for justering og relativ plassering
Hjelpelinjer vises og skjules når du flytter objekter på lysbildets arbeidsområde og gir 
deg umiddelbar tilbakemelding om den relative objektplasseringen. Det er mulig at 
hjelpelinjer vises når objekter er justert i forhold til midten eller kantene. 

På samme måte vises hjelpelinjer for relativ avstand når det er tre eller flere objekter 
på lysbildet. Hvis du flytter et objekt inn i en linje med objekter slik at det har lik 
avstand fra det midterste objektet, viser hjelpelinjer for relativ avstand avstandene 
mellom hvert objektpar med linjalenheter.

Hjelpelinjer for relativ størrelse vises når to eller flere objekter på linje på lysbildets 
arbeidsområde har samme høyde eller bredde.

Disse hjelpelinjene vises kun når du flytter et objekt. Når du slipper objektet, 
forsvinner hjelpelinjene. Du kan vise hjelpelinjer og hjelpelinjer for relativ avstand med 
forskjellige farger slik at det er enklere å vite hva som justeres når du flytter objekter. 
Hvis du slår på hjelpelinjer eller endrer fargen for dem, gjelder innstillingene alle 
dokumenter du åpner i Keynote.

Slik slår du på og tilpasser hjelpelinjer:�
 1 Hvis du vil stille inn hjelpelinjer, velger du Keynote > Valg, og klikker deretter på 

Linjaler. Velg Objektjustering-alternativene som beskriver når du vil at hjelpelinjer skal 
vises:

Hvis du vil vise hjelpelinjer når midten til et objekt er justert i forhold til et annet objekt eller 
midten av lysbildet, markerer du eller fjerner markeringen for «Vis hjelpelinjer midt i 
objektet».

Hvis du vil vise hjelpelinjer når et objekts kanter justeres i forhold til et annet objekt, velger 
du «Vis hjelpelinjer ved objektets kanter».

 2 Hvis du vil endre fargen på hjelpelinjene, klikker du på Hjelpelinjer-fargefeltet og 
velger en farge i Farger-vinduet.

 3 Hvis du vil stille inn hjelpelinjer for relativ avstand, velger du Avstand og str. for objekt-
alternativene som beskriver når du vil at hjelpelinjer skal vises.

Hvis du vil vise avstanden mellom tre eller flere objekter i en linje med lik avstand, velger 
du «Vis relativ avstand».

Hvis du vil vise at objekter i en linje har samme høyde eller bredde, velger du «Vis relative 
størrelser».

 4 Hvis du vil endre fargen på hjelpelinjene for relativ avstand og størrelse, klikker du på 
fargefeltet ved siden av og velger en farge i Farger-vinduet.

 5 Hvis du vil vise eller skjule hjelpelinjer mens du arbeider, velger du Vis > Vis hjelpelinjer 
eller Vis > Skjul hjelpelinjer.

 6 Hvis du vil skjule hjelpelinjer midlertidig, holder du nede Kommando-tasten når du 
flytter et objekt.
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Du kan også bruke et rutenett på masterlysbildet til å justere objekter eller angi 
nøyaktig objektposisjon ved å bruke x- og y-koordinater på lysbildet. Se «Bruke 
masterrutenett» på side 93 og «Plassere objekter ved hjelp av x- og y-koordinater» på 
side 94.

Hvis du oppretter faste hjelpelinjer der du trenger dem på lysbildene, kan du bruke 
dem til å plassere objekter i samme posisjon på forskjellige lysbilder.

Opprette dine egne hjelpelinjer
Du kan opprette faste hjelpelinjer du kan bruke til å justere objekter på et lysbilde, 
eller du kan plassere dem i samme posisjon på forskjellige lysbilder. Disse hjelpelinjene 
forblir synlige på lysbildets arbeidsområde mens du arbeider, selv om du går til et 
annet lysbilde og tar opp igjen arbeidet senere.

Hvis du vil justere objekter på samme plassering på forskjellige lysbilder, plasserer du 
hjelpelinjer på samme sted på hvert lysbilde, og bruker deretter de hjelpelinjene til å 
hjelpe deg med å plassere objekter.

Slik oppretter du en hjelpelinje:�
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis linjaler.

Merk:  Hjelpelinjer kan ikke opprettes hvis du redigerer tekst. Du avslutter 
tekstredigering ved å markere et objekt eller klikke på lysbildets arbeidsområde.

 2 Plasser markøren over en linjal, klikk, og flytt markøren til lysbildets arbeidsområde. En 
hjelpelinje vises.

 3 Flytt hjelpelinjen dit du vil ha den på lysbildet.

 4 Hvis du vil fjerne en hjelpelinje du har opprettet, flytter du den til kanten av lysbildet.

Hjelpelinjer vises ikke på utskrifter eller under presentasjonen.

Bruke masterrutenett
I tillegg til hjelpelinjer på et lysbilde, kan du justere objekter ved hjelp av vertikale og 
horisontale rutenettlinjer som deler et lysbilde i like store deler. Når du flytter et objekt 
rundt på lysbildet, låses det til hjelpelinjene når det innrettes slik at en av linjene 
nærmer seg objektets sentrum eller sider, avhengig av Objektjustering-valgene.

Du kan vise masterrutenettet med en annen farge enn hjelpelinjer og hjelpelinjer for 
relativ avstand slik at det er enklere å vite hva som justeres når du flytter objekter.

Slik slår du på masterrutenettet:�
 1 Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Linjaler.

 2 Marker en eller begge avkrysningsrutene for horisontalt og vertikalt Masterrutenett.

 3 Skriv inn en prosentverdi i feltet for å angi hvor nærme rutenettlinjene skal være i 
forhold til hverandre.



 4 Hvis du vil endre fargen på rutenettlinjene, klikker du på Masterrutenett-fargefeltet og 
velger en farge i Farger-vinduet.

Hvis du vil skjule rutenettlinjene midlertidig, holder du nede Kommando-tasten når du 
flytter et objekt. Rutenettet vises på masterlysbilder, men vises ikke på lysbilder som 
skrives ut.

Plassere objekter ved hjelp av x- og y-koordinater
Du kan plassere objekter nøyaktig der du vil ha dem på lysbildets arbeidsområde ved 
å angi koordinater ved hjelp av linjalmålinger.

Slik angir du et objekts posisjon ved hjelp av x- og y-koordinater:�
 1 Marker objektet du vil plassere.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på Metrikkinspektør-knappen.

 3 Oppgi x- og y-verdiene (linjalmåleenheter) i Posisjon-feltene.

De angitte koordinatene bestemmer posisjonen til øvre venstre hjørne av objektets 
beholder. Hvis et objekt roteres, angir x- og y-koordinatene øvre venstre hjørne av 
beholderen til det roterte objektet, som kan være en annen størrelsen enn originalen.

X-verdien måles fra venstre kant av lysbildets arbeidsområde. Â

Y-verdien måles fra øvre kant av lysbildets arbeidsområde. Â

Når du angir x- og y-koordinater for linjeposisjoner i metrikkinspektøren, henviser 
Start-koordinatene til det første sluttpunktet du opprettet (eller sluttpunktet øverst til 
venstre, hvis du ikke tegnet linjen). Hvis du vender eller roterer linjen senere, refererer 
fortsatt Start-koordinatene til det samme sluttpunktet.

Plasser en linje ved å angi x- og 
y-koordinatene for det første sluttpunktet.

Plasser en linje ved å angi x- og 
y-koordinatene for det andre sluttpunktet.

Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter
Du kan gruppere objekter slik at du kan flytte dem, kopiere dem, endre størrelse på 
dem og endre retning på dem som ett objekt. Grupperte objekter, kan også bygges 
som en enkeltenhet under objektbygging. 

Du kan redigere et individuelt objekt i en gruppe uten at du først må løse opp 
gruppen.

Grupperte objekter kan grupperes igjen med andre objekter. Dette skaper et hierarki 
med grupperte (nestede) objekter. Hvis du vil markere et individuelt objekt som er 
nestet i flere gruppenivåer, må du klikke på det én gang for hvert nestede nivå.
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Slik grupperer du objekter:�
 1 Hold nede Kommando-tasten (eller Skift-tasten) mens du markerer objektene du vil 

gruppere.

Hvis du ikke kan markere et objekt, er det mulig at det er låst. Det må låses opp.

 2 Velg Ordne > Grupper, eller klikk på Grupper i verktøylinjen.

Hvis du grupperer et objekt med en byggeffekt, fjernes effekten.

Slik løser du opp gruppering for objekter:�
Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe eller klikk på Løs opp  m

gruppe i verktøylinjen. Hvis gruppen er låst, låser du den opp først.

Hvis du ikke kan markere en gruppe objekter, er det mulig at den er låst og må låses 
opp.

Hvis du løser opp et gruppert objekt med en byggeffekt, fjernes også byggeffekten.

Slik markerer du et individuelt objekt som har blitt gruppert med andre:�
Klikk én gang på objektet du vil redigere for å markere gruppen, og klikk igjen for å  m

markere det individuelle objektet.

Hvis det individuelle objektet ikke markeres når du trykker på det, er det mulig at det 
er nestet i mange gruppenivåer. Klikk igjen til objektet du vil ha, er markert.

Forbinde objekter med en justerbar linje
Den enkleste måten å forbinde to objekter med en linje på, er å bruke en 
forbindelseslinje (i stedet for å lage en egen linje som en figur). To objekter som 
er koblet sammen med en forbindelseslinje, forblir forbundet selv om du endrer 
plasseringen på objektene på arbeidsområdet. 

Slik kobler du sammen to objekter med en forbindelseslinje:�
 1 Hold nede Kommando-tasten mens du markerer de to objektene du vil forbinde. 

Deretter velger du Sett inn > Forbindelseslinje.

En rett linje vises og forbinder de markerte objektene. Du kan flytte objektet for seg 
selv, og forbindelseslinjen krymper, strekker seg og endrer posisjon slik at objektene 
fremdeles er forbundet.

 2 Hvis du vil at linjen skal være kurvet, flytter du det hvite redigeringspunktet ved 
midten av linjen.

Hvis du flytter objektene til forskjellige plasseringer på arbeidsområder, justeres 
krummingen på linjen slik at objektene fremdeles er forbundet.

 3 Hvis du vil ha avstand mellom slutten av linjen og ett av de forbundne objektene, slik 
at de egentlig ikke rører hverandre, flytter du det blå redigeringspunktet på slutten av 
linjen, bort fra objektet det berører.

Linjen opprettholder avstanden mellom seg selv og det forbundne objektet når du 
flytter rundt på objektene.



 4 Hvis du vil endre farge, stil, tykkelse eller endepunkter på linjen, formaterer du den ved 
å bruke kontrollene i formatlinjen eller grafikkinspektøren, akkurat som for andre linjer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer disse attributtene, leser du 
emnene under «modifisering av objektstørrelse, retning, oversikt og mer» på side 96.

Låse og låse opp objekter
Du kan låse objekter slik at du ikke flytter dem ved en feiltagelse mens du arbeider. 

Når du har låst enkeltobjekter eller grupperte objekter, kan du ikke flytte, slette 
eller endre dem på noen måte før du har låst dem opp. Et låst objekt kan imidlertid 
markeres, kopieres eller dupliseres. Når du kopierer et låst objekt, vil det nye objektet 
også være låst.

Slik låser du et objekt:�
Marker objektene du vil låse, og velg deretter Ordne > Lås. m

Slik låser du opp et objekt:�
Marker objektene du vil låse opp, og velg deretter Ordne > Lås opp. m

modifisering av objektstørrelse, retning, oversikt og mer
Du kan endre størrelsen på objekter, endre retning, endre kantlinjestilen, legge til 
skygger og refleksjoner, og justere opasiteten. Etter at du har laget et utseende som du 
er fornøyd med, kan du enkelt kopiere det direkte til andre objekter.

Endre størrelse på objekter
Du kan endre størrelsen til et objekt ved å flytte håndtakene eller ved å skrive inn 
nøyaktig størrelse.

Slik kan du endre størrelsen til objekter:�
Hvis du vil endre størrelsen til et objekt ved å flytte, markerer du objektet og flytter  m

deretter et av markeringshåndtakene. Hvis du vil endre størrelsen til et objekt i én 
retning, flytter du et sidehåndtak i stedet for et hjørnehåndtak.

Hvis du vil endre størrelsen på objektet fra midten, trykker du Tilvalg-tasten mens du 
flytter.

Hvis du vil begrense objektets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten 
mens du flytter. Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på 
metrikkinspektørknappen, og deretter markere «Begrens størrelsesforhold» før du 
flytter.

Hvis du vil vise størrelsen til et objekt mens du flytter et markeringshåndtak, velger du 
Keynote > Valg, og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i 
Generelt-panelet.

Hvis du vil endre størrelsen til et objekt med nøyaktige proporsjoner, markerer du  m

objektet, klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikkinspektørknappen, og 
bruker deretter Bredde- og Høyde-kontrollene.
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Hvis du vil endre størrelsen til flere objekter samtidig, markerer du objektene, klikker  m

på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikkinspektørknappen, og skriver deretter 
nye verdier i Bredde- og Høyde-feltene.

Marker objektet, og klikk deretter på Originalstørrelse i metrikkinspektøren. m

Hvis du har endret størrelse på eller maskert en svært stor bildefil og kun trenger å 
bruke den mindre versjonen i presentasjonen, kan Keynote beholde kun en mindre 
kopi av bildet slik at dokumentstørrelsen reduseres. Se «Redusere bildefilstørrelser» på 
side 78.

Vende og rotere objekter
Du kan vende eller rotere alle objekter. Hvis du for eksempel har et bilde av en pil du 
vil bruke i dokumentet, men ønsker at pilen skal peke i en annen retning, kan du snu 
retningen vertikalt eller horisontalt eller peke den i en hvilken som helst retning. 

Slik kan du endre retningen til et objekt:�
Hvis du vil vende et objekt horisontalt eller vertikalt, markerer du objektet, og velger  m

deretter Ordne > Vend horisontalt eller Ordne > Vend vertikalt.

Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen, og 
deretter bruke Vend-knappene.

Hvis du vil rotere et objekt, markerer du objektet, holder nede Kommando-tasten, og  m

flytter musepekeren mot et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek 
med pil i begge ender. Deretter flytter du et markeringshåndtak.

Hvis du vil rotere et objekt i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando-
tastene mens du flytter et markeringshåndtak.

Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen, 
og deretter flytte Roter-hjulet eller bruke Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for 
objektet.

Hvis du vil rotere en figur, men beholde teksten horisontal, velger du Format > Figur >  m

«Nullstill tekst- og objekthåndtak», etter at du har rotert figuren.

Endre kantlinjestil
For figurer, diagramelementer, tekstruter og tabellceller, kan du velge en linjestil 
og -farge for objektets kantlinje, eller du kan angi ingen kantlinje. Du kan bruke en 
kantlinje rundt importerte bilder. Du stiller inn kantlinjestilen og -fargen ved hjelp av 
grafikkinspektøren og Farger-vinduet. 

Slik angir du linjestilen og fargen for et objekts kantlinje:�
 1 Marker objektet du vil endre.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Velg Linje fra Strek-lokalmenyen.



 4 Velg en linjestil fra lokalmenyen. For tabeller er kun en heltrukket linje eller Ingen 
tilgjengelig.

Velg sluttpunkter på linjen fra 
disse lokalmenyene.

Klikk på fargefeltet for å 
velge en linjefarge.

Velg linjetykkelse. 
(Forkortelsen «pkt» betyr 
bildepunkter.)

Velg en linjestil.

Velg Linje.

 5 Hvis du vil endre linjetykkelsen, skriver du inn en verdi i Strek-feltet (eller klikk på 
pilene).

 6 Hvis du vil endre linjefargen, klikker du på fargefeltet og velger en farge.

 7 Hvis du vil legge til endepunkter på linjen, for eksempel pilhoder eller sirkler, velger du 
venstre og høyre endepunkter fra lokalmenyene.

Ramme inn objekter
Plasser bilder, figurer, tekstruter, filmer og medieplassholdere innenfor grafiske 
kantlinjer, som også kalles bilderammer.

Klikk på denne pilen 
og miniatyrbildet for 
å velge rammestil.

Slik legger du til en bilderamme:�
 1 Marker medieinnholdet eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i 

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 2 Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på miniatyrbildet for å velge 
en.

Hvis du vil justere tykkelsen på rammen, bruker du Skaler-skyvekontrollen eller skriver 
inn en prosentandel i feltet ved siden av. (Ikke alle bilderammer kan justeres.)
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Slik endrer du en bilderamme:�
 1 Marker et innrammet objekt eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i 

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 2 Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på pilen ved siden av 
miniatyrbildet for å velge en ny bilderamme.

Slik fjerner du en bilderamme:�
Marker medieinnholdet eller medieplassholderen, og velg deretter en linjestil (eller  m

Ingen) fra Strek-lokalmenyen.

Legge til skygger
Skygger gjør at lysbildene får en dybdevirkning. Skyggen til et objekt vises på objekter 
som ligger bak den. Du kan opprette en rekke forskjellige skyggeeffekter, eller fjerne 
skyggen fra et objekt.

Endre skyggefargen i 
fargefeltet.

Endre skyggevinkelen 
med Vinkel-hjulet.

Forskyv-, Uskarphet- og 
Opasitet-verdiene endrer 
utseendet på skyggen.

Marker avkrysningsruten 
for å legge til en skygge 
til et markert objekt.

Slik legger du til skygge for tekst eller objekter:�
 1 Marker objektet eller teksten.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Marker Skygge for å legge til en skygge for objektet. Fjern markeringen for Skygge for 
å fjerne skyggen.

 4 Angi skyggevinkelen ved hjelp av Vinkel-kontrollene.

 5 Hvis du vil stille inn avstanden mellom skyggen og objektet, bruker du Forskyvning-
kontrollene.

En høy verdi for skyggeforskyvning gjør at objektets skygge ser lenger ut og nesten 
adskilt fra objektet.

 6 Hvis du vil justere uskarpheten for skyggens kant, bruker du Uskarphet-kontrollene.

En høy uskarphetsverdi gjør skyggen mer diffus. En lav verdi gjør at skyggen får mer 
definerte kanter.

 7 Hvis du vil endre skyggens gjennomsiktighet, angir du en prosentverdi i Opasitet-
feltet. Du må ikke bruke Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren, 
ettersom denne brukes til å endre objektets opasitet (og ikke bare objektets skygger).



 8 Hvis du vil endre fargen på skyggen, klikker du på Skygge-fargefeltet og velger en 
farge.

Dette objektet 
har standard 

skyggeegenskaper.

Dette objektets 
skygge er satt til en 

ulik vinkel.

Dette objektets skygge 
har høy forskyvning.

Dette objektets skygge 
har lavest mulig 
uskarphet.

Dette objektet har en 
annerledes skyggefarge.

Dette objektets skygge 
har høy uskarphet.

Legge til en refleksjon
Du kan legge til en refleksjon for et objekt som reflekterer vertikalt nedover.

Slik legger du til en refleksjon for et objekt:
 1 Marker objektet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Marker Refleksjon og flytt skyveknappen for å øke eller redusere mengden refleksjon.

Justere opasitet
Du kan lage interessante effekter ved å gjøre objekter mer eller mindre 
gjennomsiktige>. 

Når du for eksempel plasserer et objekt med lav opasitet over et annet objekt, kan du 
se det nederste objektet gjennom det øverste objektet. Avhengig av hvor høyt eller 
lavt du stiller opasiteten, kan objektene under være helt synlige, delvis skjult, eller helt 
skjult (ved en opasitet på 100 prosent).
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Slik endrer du opasiteten til et objekt:�
 1 Marker objektet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Flytt Opasitet-skyvekontrollen eller skriv inn en prosentverdi i feltet ved siden av.

For figurer kan du angi opasiteten for fyll- og strekfarger separat fra objektopasiteten. 
Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å endre en fyll- eller 
strekfarge, vil den opasitetsverdien være den maksimale objektopasiteten. Når du 
deretter endrer objektopasiteten i grafikkinspektøren, endrer du den i forhold til 
opasiteten du stilte inn i Farger-vinduet.

Sirkelen er satt til 100 % opasitet i 
grafikkinspektøren. Fyllfargen ble satt 
til 50 % opasitet i Farger-vinduet. 
Konturene til sirkelen ble satt til 100 % 
opasitet i Farger-vinduet.

Sirkelen er satt til 
100 % opasitet i 
grafikkinspektøren.

Sirkelen er satt til 50% opasitet 
i grafikkinspektøren.

Hvis du endrer opasiteten for et objekt og ikke klarer å gjenopprette objektets fyllfarge 
til 100 prosent, er det mulig at opasiteten er stilt til mindre enn 100 prosent i Farger-
vinduet. Du kan korrigere dette ved å markere objektet, velge Vis > Vis farger, og 
deretter stille inn opasiteten i Farger-vinduet til 100 prosent.

å fylle objekter med farge eller bilder
Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller, diagramelementer eller lysbildebakgrunner 
med en solid farge, forløpningsfyll (farger som blender inn i hverandre) eller et bilde. 

Fylle et objekt med en farge
Bruk grafikkinspektøren til å fylle et objekt med en solid farge. 

Slik endrer du fyllfargen til et objekt:�
 1 Marker objektet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Velg Fargefyll fra Fyll-lokalmenyen.

 4 Klikk i fargefeltet nedenfor Fyll-lokalmenyen for å åpne Farger-vinduet, og velg deretter 
en farge i Farger-vinduet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet, leser du «Farger-
vinduet» på side 25.



Fylle et objekt med blandede farger (forløpninger)
Hvis du vil lage fargeforløpninger i et objektfyll, bruker du valgene i grafikkinspektøren. 
Den enkleste måten å blande to farger i en rett linje på, er å bruke valgene for 
Forløpningsfyll. Med valgene for Avansert forløpningsfyll kan du blande flere farger i 
forløpningsfyllet og lage et rundt (radialt) forløpningsfyll. 

Slik åpner du grafikkinspektøren:
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen. m

Slik fyller du et objekt med lineært forløpningsfyll med to farger:�
 1 Velg Forløpningsfyll fra Fyll-lokalmenyen i grafikkinspektøren.

Klikk på den tohodete pilen 
for å snu forløpningen.

Vend forløpningsretningen, 
eller angi retning ved å bruke 
piltastene eller Vinkel-hjulet 
eller ved å skrive inn en verdi.Klikk på hvert 

fargefelt for å 
velge farger.

 2 Klikk på hvert enkelt fargefelt, og velg fargene som du vil blande, fra Farger-vinduet.

 3 Hvis du vil angi en retning for forløpningen, bruker du Vinkel-hjulet eller -feltet.

 4 Hvis du vil vende den horisontalt eller vertikalt, klikker du på Vinkel-pilknappene.

 5 Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av 
fargefeltene.

Slik fyller du et objekt med en flerfarget forløpning:
 1 Velg Avansert forløpningsfyll fra Fyll-lokalmenyen i grafikkinspektøren.

 2 Hvis du vil legge til en annen farge til forløpningen, holder du markøren rett under 
forløpningsstripen i inspektøren, der du vil at den nye fargen skal begynne. Når 
et plusstegn (+) vises, klikker du for å legge til en ny fargekontroll. Legg til en ny 
fargekontroll for hver farge du vil skal vises i forløpningen.

 3 Hvis du vil endre en farge i forløpningen, klikker du på en fargekontroll (rett under 
forløpningsstripen) og markerer deretter en farge fra Farger-vinduet. Gjør dette for 
hver av fargene du vil skal vises i forløpningsfyllet.

 4 Hvis du vil fjerne en fargekontroll, flytter du den nedover og bort fra inspektøren. Den 
forsvinner.

Du kan ikke ha færre enn to fargekontroller under forløpningsstripen.
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 5 Hvis du vil endre hvor tydelig eller svakt fargene blandes i forløpningen, flytter du 
blandingspunktkontrollene (øverst i forløpningsstripen i inspektøren).

 6 Hvis du vil endre retningen for en lineær forløpning, bruker du Vinkel-hjulet eller 
-feltet.

 7 Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av 
fargefeltene.

Slik oppretter du en radial forløpning:�
 1 Angi fargene i forløpningen som beskrevet over, i instruksjonene for hvordan du lager 

forløpningsfyll med flere farger

 2 Klikk på knappen for radial forløpning nederst i inspektørvinduet.

 3 Gjør følgende for å justere hvordan den radiale forløpningen vises:

Hvis du vil sentrere forløpningen i objektet på nytt, flytter du den blå og runde  Â
blandingspunktkontrollen (midt i forløpningen inne i objektet) til der du vil at 
midten skal være.

Hvis du vil endre hvor tydelig eller svakt fargene blandes i forløpningen, flytter du  Â
den runde blandingspunktkontrollen (utenfor objektet) nærmere eller lengre unna 
forløpningens midtpunkt.

Du kan eksperimentere med de runde blandingspunktkontrollene som er tilknyttet 
objektet, og blandingspunktkontrollene over forløpningsstripen i grafikkinspektøren. 
Flytt på dem til du er fornøyd med resultatet.

 4 Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av 
fargefeltene.

Fylle et objekt med et bilde
Du kan fylle en figur, tekstrute, tabell, tabellcelle, diagrambakgrunn eller diagramserie 
med et bilde. 

Fylle et objekt med et bilde
 1 Marker objekt du vil fylle med et bilde.

 2 Hvis grafikkinspektøren ikke er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og deretter 
på grafikkinspektørknappen.

 3 I grafikkinspektøren velger du Bildefyll eller Farget bildefyll, og velger deretter et bilde.



Du kan også flytte en bildefil fra Finder eller Medienavigering til bildefeltet i 
grafikkinspektøren. Du kan også flytte et bilde til en tabellcelle eller diagramserie.

Bruk lokalmenyen til å 
angi bildestørrelse i 
objektet.

Hvis du vil endre bildet, 
flytter du et bilde til 
bildefeltet.

 4 Velg skalering for bildet fra lokalmenyen.

Skaler for å passe:�  Endrer størrelse på bildet slik at det passer med objektets størrelse. 
Hvis objektets form er forskjellig fra originalbildet, er det mulig at deler av bildet ikke 
vises. Det er også mulig at tomrom vises rundt bildet.

Skaler for å fylle:�  Gjør bildet større eller mindre, størrelsen endres slik at det blir så lite 
plass som mulig rundt bildet selv om objektet og bildet har forskjellig form.

Strekk:�  Endrer størrelsen på bildet slik at det passer til objektet, men forvrenger det 
hvis objektet har en annen form enn originalbildet.

Opprinnelig størrelse:�  Plasserer bildet i objektet uten å endre originalstørrelsen. Hvis 
bildet er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet. Hvis bildet er 
mindre enn objektet, vises et tomrom rundt bildet.

Side ved side:�  Gjentar bildet i objektet hvis bildet er mindre enn objektet. Hvis bildet 
er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet.

Skaler for å passe Strekk

Original størrelse

Side ved side 
(stort bilde)

Skaler for å fylle

Side ved side 
(lite bilde)

Side ved side (stort bilde)
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 5 Hvis du valgte Farget bildefyll, klikker du på fargefeltet (til høyre for Velg-knappen) 
for å velge en farge. Flytt Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å gjøre fargen 
mørkere eller lysere. (Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i grafikkinspektøren, 
endrer den opasiteten til både fargen og bildet.)

Klikk for å velge en 
bildefarge.

Kopiere stilen til et objekt, til et annet objekt
Når du har opprettet en visuell effekt for tekst, figurer eller en tabell (eller individuelle 
tabellceller) som du vil bruke igjen, kan du kopiere den og lime inn teksten i annen 
tekst eller et annet objekt av samme type. På denne måten slipper du å gjenta 
handlingene på hvert objekt. Tekststiler kan kun limes inn på tekst, objektstiler kan kun 
limes inn på andre objekter. 

Slik kopierer du stiler til andre objekter:�
 1 Marker teksten, figuren, tabellen eller tabellcellene som inneholder effektene du vil 

bruke igjen.

 2 Velg Format > Kopier stil.

 3 Marker tabellen eller cellene du vil formatere.

 4 Velg Format > Lim inn stil.

Arbeide med MathType
Hvis du har MathType 6 installert, kan du åpne inne det i Keynote og bruke det til 
å skrive inn matematiske uttrykk og ligninger. Når du har opprettet en ligning med 
MathType 6, kan du manipulere ligningen som et bilde i Keynote.

Slik skriver du inn en ligning ved hjelp av MathType 6 i Keynote:�
 1 Velg Sett inn > MathType-ligning.

MathType 6 åpnes, og ligningen «E=mc2» vises.

 2 Dobbeltklikk på ligningen, og skriv inn ligningen du vil bruke, ved hjelp av MathType 
6-programvinduet og -verktøyene. Les MathType 6 Hjelp for nærmere instruksjoner om 
hvordan du bruker dette produktet.

 3 Når du er ferdig med å skrive inn ligningen, velger du Arkiv > «Lukk og gå tilbake til 
Keynote». Deretter klikker du på Ja i vinduet som vises, for å arkivere ligningen.



 4 Flytt ligningen dit du vil ha den på lysbildet.

Etter at du har lukket MathType 6, behandler Keynote ligningen som et objekt som 
du kan endre plassering, størrelse og retning på, gruppere, legge i lag og til og med 
maskere som et bilde. Hvis du maskerer ligningen, må du fjerne masken hvis du vil 
fortsette å redigere den.

 5 Hvis du vil redigere ligningen, dobbeltklikker du på den for å åpne MathType 6 igjen.
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Lær hvordan du jobber med lyd- og filmfiler som du kan 
spille av i lysbildeserien, og hvordan du lager en selvspillende 
lysbildeserie med talekommentarer.

Du kan piffe opp lysbildeserien ved å legge til et lydspor eller spille musikk, en 
lydeffekt eller en film når som helst på et lysbilde. Keynote inneholder også verktøy 
for å spille inn en talekommentar for lysbildeserien, noe som er spesielt nyttig for 
selvspillende lysbildeserier.

Lyd og filmtyper som kan spilles av i Keynote
Du kan legge til lyd – en musikkfil, en spilleliste fra iTunes-biblioteket eller en annen 
lydfil – til et Keynote-dokument.

Keynote kan bruke alle QuickTime- eller iTunes-filtyper, blant annet følgende:
MOV Â

MP3 Â

MPEG-4 Â

AIFF Â

AAC Â

Vær oppmerksom på at noen mediefiler er beskyttet av opphavsrett. Noe nedlastet 
musikk kan kun spilles av på maskinen som lastet den ned. Forsikre deg om at 
datamaskinen du bruker, har tillatelse til å spille av alle mediefilene som lysbildeseriene 
inneholder.

Når du legger til mediefiler til lysbildeserien, må du forsikre deg om filene er 
tilgjengelige hvis du overfører dokumentet til en annen datamaskin. Når du arkiverer 
dokumentet, må du forsikre deg om at valget «Kopier lyd og filmer til dokumentet». 
er markert i Arkiver-vinduet. (Hvis du ikke ser valget, klikker du på knappen ved siden 
av Arkiver-feltet for å vise hele Arkiver-vinduet. Deretter klikker du på Avanserte valg-
trekanten.)

6Legge til lyder og filmer



Om å legge til lyd til lysbildeserien
Du kan bruke lyd i lysbildeseriene på følgende måter:
 Â På et enkeltlysbilde:  Lyden spilles av kun på ett lysbilde. Du kan når som helst starte 

og stoppe lydavspillingen når lysbildet vises. Når du går til neste lysbilde, stopper 
lydavspillingen automatisk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til 
en lydfil eller spilleliste som spiller kun på ett lysbilde, leser du «Legge til lyd til et 
enkeltlysbilde» på side 108.

 Â Som et lydspor for hele lysbildeserien:  Lyden spilles av når lysbildeserien starter og 
spilles helt til lydfilen eller lysbildeserien slutter (avhengig av hva som er lengst). 
Du kan også velge at lyden skal spilles kun én gang, at den skal spilles i sløyfe eller 
at den skal spilles framover og deretter bakover. Hvis du vil ha informasjon om 
hvordan du bruker en lydfil eller spilleliste som lydspor på hele lysbildeserien, leser 
du «Legge et lydspor til en lysbildeserie» på side 108.

 Â Som en talekommentar:   Du kan lage et synkronisert opptak av deg selv som snakker 
om hvert lysbilde. Dette opptaket spilles gjennom hele lysbildeserien. Hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du lager et opptak til lysbildeserien, leser du «Spille inn en 
talekommentar» på side 109.

Legge til lyd til et enkeltlysbilde
Slik legger du lyd til et lysbilde:�
Flytt en lydfil fra Finder til hvor som helst på arbeidsområdet eller til en  m

medieplassholder.

Klikk på Medier i verktøylinjen, velg iTunes i Lyd-panelet i Medienavigering, velg  m

en spilleliste, og flytt deretter en fil eller en spilleliste hvor som helst på lysbildets 
arbeidsområde (også til medieplassholdere).

Lydfilen vises på arbeidsområdet som et høyttalersymbol, men symbolet vises ikke når 
du lysbildeserien spilles av.

Hvis du vil styre når musikken starter og stopper, markerer du lydfilsymbolet. Deretter 
angir du avspillingsvalg og bruker Start lyd- og Stopp lyd-effekter i bygginspektøren. 
Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Justere innstillinger for medieavspilling» på 
side 112 og«Opprette filmbygg» på side 131.

Legge et lydspor til en lysbildeserie
En fil som er lagt til som et lydspor, spilles alltid fra begynnelsen.
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Slik legger du til et lydspor:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

 2 Klikk på Lyd-knappen.

Dokumentinspektør-
knappen

Flytt en lydfil hit for 
å spille den gjennom 

hele lysbildeserien.

Hvis du vil gjenta 
lydfilen, velger du 
Sløyfe.

Angi volumet for 
lydsporet.

Lyd-knappen

Hør på lydfilen.

 3 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til en sang eller spilleliste fra iTunes-biblioteket, klikker du på 
iTunes-biblioteket. Finn sangen eller spillelisten du vil ha, og flytt den deretter fra 
medienavigeringsvinduet og til lydområdet i dokumentinspektøren. Vær oppmerksom 
på at hvis du har utført endringer til spillelisten i iTunes, kommer ikke endringen til å 
vises i lydsporet før du legger til spillelisten igjen.

Hvis du vil legge til en lydfil fra Finder, flytter du lydfilen fra skrivebordet og til 
lydområdet i dokumentinspektøren.

 4 Hvis du vil at sangen eller spillelisten skal gjentas mens presentasjonen spilles av, 
velger du Sløyfe fra lokalmenyen ved siden av lydområdet.

 5 Hvis du vil høre en smakebit av sangen mens du arbeider med lysbildeserien, klikker 
du på Start-knappen under lydområdet.

Spille inn en talekommentar
Hvis du vil spille inn en talekommentar, snakker du om hvert lysbilde og går gjennom 
lysbildeserien i en naturlig hastighet. Mens du går gjennom hvert lysbilde eller bygg, 
blir timingen tatt opp og beholdt når lysbildeserien spilles av foran publikum.

Hvis du vil spille inn en talekommentar, kan du bruke datamaskinens innebygde 
mikrofon eller koble til en ekstern. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, må du først 
koble den til. Deretter går du til lydpanelet i Systemvalg for å konfigurere lyd inn-
innstillingene.

Slik spiller du inn en talekommentar:�
 1 Marker lysbildet hvor du vil at opptaket skal starte. Hvis du markerer et utelatt lysbilde, 

starter opptaket med det nærmeste lysbildet som ikke er utelatt.



 2 Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentinspektøren, klikk på Lyd, og klikk på Ta opp. Â

Velg Arkiv > Ta opp lysbildeserie. Â

Lysbildeserien spilles av. Et blinkende rødt lys øverst til venstre på skjermen indikerer 
at du tar opp.

 3 Når presentasjonen spilles av, må du snakke klart og tydelig inn i mikrofonen.

 4 Hvis du vil gå til neste lysbilde, klikker du på museknappen eller trykker på høyre 
piltast.

 5 Hvis du vil sette opptaket på pause, klikker du på den røde opptaksindikatoren eller på 
én av følgende knapper: 

W:�  hvit skjerm

F:�  frys

B:�  svart skjerm

Trykk på en tast for å gjenoppta opptaket.

 6 Når du er ferdig med å ta opp talekommentaren, trykker du på Escape-tasten for å 
stoppe lysbildeserien og arkivere opptaket.

I Dokument-panelet i dokumentinspektøren vises Tatt opp-valget i Presentasjon-
lokalmenyen. Lysbildeserien du tok opp, kan kun spilles av fra det første lysbildet 
med talekommentar (den du markerte i trinn 1, se over). Hvis du klikker på Spill av i 
verktøylinjen og presentasjonen ikke spilles av som forventet, forsikrer du deg om at 
Tatt opp er valgt fra Presentasjon-lokalmenyen i dokumentinspektøren. 

 7 Hvis du vil lytte til talekommentaren uten å spille av lysbildeserien, klikker du på Start-
knappen i Lyd-panelet i dokumentinspektøren. Juster volumet ved å flytte Volum-
skyveknappen.

Ta opp talekommentarene i en lysbildeserie på nytt
Hvis du tok opp en lysbildeserie og deretter modifiserte noen av lysbildene eller la til 
nye på slutten, er det mulig at opptaket ikke er synkronisert med lysbildene. Hvis du 
vil inkludere de nye lysbildene som du la til, kan du ta opp hele lysbildeserien på nytt 
eller legge til ekstra talekommentarer på slutten av lysbildeserien. 

Slik spiller du inn talekommentar på nytt eller legger til en eksisterende 
talekommentar:�

 1 Marker lysbildet hvor du vil at opptaket skal tas opp på nytt.

 2 Åpne dokumentinspektøren, og klikk på Lyd.

 3 Klikk på Ta opp.

 4 Hvis det markerte lysbildet ble tatt opp tidligere, gjør du ett av følgende:
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Hvis du vil erstatte det forrige opptaket, starter du med det markerte lysbildet og  Â
klikker Ta opp og erstatt. Hvis det fantes et opptak før det første lysbildet som ble 
tatt opp på nytt, forblir det som det er.

Hvis du vil erstatte hele opptaket, klikker du på Ta opp fra begynnelsen. Â

 5 Hvis det markerte lysbildet ikke ble tatt opp tidligere, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil legge til et nytt opptak på slutten av forrige opptak, klikker du på Ta opp  Â
og erstatt.

Hvis du vil erstatte hele opptaket, klikker du på Ta opp fra begynnelsen. Â

Slette en talekommentar fra en lysbildeserie
Du kan fjerne talekommentaren fra en lysbildeserie. Etter at talekommentaren har 
blitt slettet, går presentasjonstypen tilbake til Normal i Presentasjon-lokalmenyen i 
Dokument-panelet i dokumentinspektøren.

Gjør ett av følgende for å slette en talekommentar:�
Åpne dokumentinspektøren, klikk på Lyd, og klikk deretter på Fjern. m

Velg Arkiv > Slett opptak. m

Plassere en film på et lysbilde
Filmer kan plasseres over grafikkplassholdere eller hvor som helst på arbeidsområdet. 
De kan også flyttes på og av et lysbilde eller startes og stoppes når den som 
presenterer lysbildeserien klikker. Dette gjøres ved å bruke objektbygg. (Hvis du vil ha 
mer informasjon, leser du «Opprette filmbygg» på side 131.)

Slik kan du legge til en film:
Flytt en filmfil fra Finder til arbeidsområdet eller til en medieplassholder. m

Klikk på Media i verktøylinjen, og klikk deretter på Filmer i medienavigeringsvinduet.  m

Marker en fil, og flytt den deretter til arbeidsområdet eller en medieplassholder.

Velg Sett inn > Velg, og finn deretter filmfilen du vil ha. Marker filmfilen, og klikk på  m

Sett inn. Flytt filmen for å plassere den der du vil ha den på arbeidsområdet.

Hvis du vil vite hvordan du spiller av filmen under lysbildeserien, leser du «Spille av 
filmer» på side 217.

Plassere en bilderamme rundt en film
Plasser en bilderamme rundt filmen hvis du vil vise filmen på en elegant måte på 
lysbildet. Bruk Strek-innstillingene i grafikkinspektøren til å legge til en bilderamme.

Slik rammer du inn en film:
 1 Marker filmen, og klikk deretter på Inspektør-knappen i verktøylinjen for å åpne 

inspektørvinduet. Klikk på grafikkinspektørknappen i Inspektør-vinduet.



 2 Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen.

 3 Klikk på bilderammen som vises under Strek-lokalmenyen, og marker en rammestil.

 4 Flytt Skaler-skyveknappen eller angi en prosentandel for å stille inn tykkelsen på 
bilderammen.

Justere innstillinger for medieavspilling
Hvis du ikke vil bruke hele lyd- eller filmfilen i lysbildeserien, men vil begrense 
avspillingen til bestemte deler, kan du angi dette i QuickTime-inspektøren. Du kan 
også angi andre avspillingsvalg samt filmens plakatbilde, som er bildet som vises helt 
til filmen starter.

Angi avspillingsvolum.

Marker her hvis du vil 
at filmen skal starte når 

du klikker (og ikke når 
lysbildet vises).

QuickTime-inspektør
knappenVelg bildene som starter 

og avslutter filmen.

Velg plakatbildet som 
skal vises til filmen 
starter.

Angi 
repeteringsvalg for 

avspilling.

Bruk disse kontrollene til 
å vise filmen eller spille 
av lyd når du redigerer 
lysbildeserien.

Start-, Pause-, Spol fremover- og Spol bakover-knappene er tilgjengelige i QuickTime-
inspektøren og kan brukes til å starte og sette filmen på pause mens du angir 
avspillingsvalgene som beskrives her.

Slik angir du inn avspillingsinnstillinger:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på QuickTime-inspektørknappen.

 2 Klikk på filmen eller lydobjektet for å markere det.

 3 Hvis du vil at kun en del av filmen skal spilles av under presentasjonen, angir du 
start- og stoppbildene eller start- og stopptidene ved å flytte Start- og Stopp-
skyveknappene.

 4 Hvis du vil angi hvilket stillbilde som skal vises før filmen begynner å spille (kalles 
«plakatbildet»), flytter du Plakatbilde-skyvekontrollen til filmen viser bildet du vil ha.

 5 Hvis du vil at filmen skal starte når den som presenterer lysbildeserien, klikker på 
musen, markerer du «Start film ved klikk».

 6 Velg en repeteralternativ fra Repeter-lokalmenyen:
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Ingen:�  Spill kun én gang.

Sløyfe:�  Repeter fortløpende.

Sløyfe fram og tilbake:�  Spill framover og bakover kontinuerlig.

 7 Hvis du vil øke eller redusere avspillingsvolumet, flytter du Volum-skyvekontrollen til 
høyre eller venstre.

Når filmen spilles av under lysbildeserien, vises avspillingskontroller når du beveger 
markøren over filmen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer 
avspillingen av lyd og film i presentasjonen, leser du «Spille av filmer» på side 217.

Redusere størrelsen på mediefiler
Hvis du legger til store lyd- og filmfiler til Keynote-dokumentet, kan den samlede 
filstørrelsen bli veldig stor. Hvis du kun bruker en del av lyd- eller filmfilen i 
lysbildeserien, kan du fjerne de ubrukte delene av lyd- eller videofilen slik at størrelsen 
på Keynote-dokumentet blir mindre. Du kan velge å enten redusere størrelsen på 
individuelle mediefiler eller å redusere størrelsen på alle mediefilene i dokumentet 
som ikke brukes i sin helhet (inkludert maskerte filer eller bildefiler med endret 
størrelse).

Før du reduserer film- eller lydfiler, må du arkivere dem som en del av dokumentet. 
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, leser du «Arkivere en 
presentasjon» på side 31.

Hvis du vil redusere dokumentstørrelsen, gjør du ett av følgende:�
 m Hvis du vil redusere størrelsen på en enkeltfil i dokumentet, markerer du en lyd- eller filmfil 

hvor du har angitt at Start- og Stopp-skyveknappen skal utelate deler av filen, eller en 
bildefil som du har maskert eller redusert størrelsen til. Deretter velger du Format > 
Bilde > Reduser mediefilstørrelse.

 m Hvis du vil redusere størrelsen på alle mediefilene i dokumentet, må du forsikre deg 
om at ingen lyd-, film- eller bildefiler er markert. Deretter velger du Arkiv > Reduser 
filstørrelse.

Etter at du har redusert størrelsen på lyd- eller videofilen, kan du ikke gjenopprette 
filen til sin opprinnelige lengde eller lytte til eller vise delene som du har utelatt. Hvis 
du har redusert størrelsen til en maskert bildefil eller en bildefil som du har endret 
størrelse på, kan du ikke gjøre bildet større igjen uten tap av bildekvalitet.

Hvis du ombestemmer deg og vil gjenopprette hele filen, må du legge til filen til 
lysbildet på nytt.

Det er mulig at noen filmfiler ikke vil la seg redusere på denne måten.



 114

Lysbildeoverganger og objektbygg kan gi lysbildeserien 
interessante visuelle effekter som framhever punktene 
dine. Keynote inneholder flere imponerende og kreative 
overganger og byggeffekter som gjør det enklere å lage en 
dynamisk presentasjon.

Etter at du har opprettet og organisert lysbildene, kan du legge til animerte 
teksteffekter som spilles av mellom lysbilder og som flytter objekter på lysbilder. Det 
finnes tre forskjellige animasjonstyper som du kan bruke i lysbildeserien:
 Â Overganger gir visuelle effekter når du går fra et lysbilde til et annet.

 Â Objektbygg (eller byggeffekter) gjør at objekter kommer inn på og forlater lysbilder.

 Â Objekthandlinger animerer objekter på et lysbilde ved at elementene beveger seg, 
roterer, endrer størrelse eller endrer opasitet.

7Bruke bevegelse i lysbildeserier
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Legge til overganger mellom lysbilder
Du kan angi hvor raskt en lysbildeovergang skal spilles av. Angi overganger mellom 
lysbilder i Overgang-panelet i lysbildeinspektøren. 

Angi overgangsretning.

Velg hvordan du vil starte 
overgangen.

Klikk for å 
forhåndsvise 
overgangen.

Lysbildeinspektørknappen

Velg en overgang.

Enkelte overganger 
har flere valg.

Angi hvor lang tid 
overgangen tar.

Angi hvor lenge du vil vente 
før overganger som starter 
automatisk, spilles av.

Slik legger du til en overgangseffekt etter et markert lysbilde:
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på lysbildeinspektørknappen. Klikk 

på Overgang.

 2 Velg et alternativ fra Effekt-lokalmenyen hvor overganger grupperes etter type, som 
beskrevet under.

Hvis du ser «Effekter som ikke kan vises på denne datamaskinen», krever disse 
overgangene at datamaskinen din har et avansert grafikkort.

Enkelte overgangsstiler fungerer best med bestemte innholdstyper. Overganger som 
registrerer innhold, skaper effekter basert på bildene eller teksten på lysbildene. De tre 
første overgangene som beskrives under, er overganger som registrerer innhold.

Magisk flytting:  Flytter og endrer størrelse på grafikk og tekst som bruker bilder 
som vises både på nåværende lysbilde og neste lysbilde. Under overgangen endrer 
objektene størrelse og flyttes til den nye plasseringen på neste lysbilde. Denne 
overgangen fungerer kun når du bruker identiske bilder, figurer eller tekstruter på en 
annen plassering eller med en annen størrelse på neste lysbilde.

Teksteffekter:  Flytter enkeltbokstaver på lysbildet når teksten på ett lysbilde går over 
til teksten på neste side. Teksteffekter passer best når overgangen mellom to lysbilder 
inneholder tekst som skiller seg ut visuelt. Et eksempel på en teksteffekt er Anagram-
overgangen.



Objekteffekter:  Flytter all grafikken på lysbildet samtidig når grafikken kommer inn 
på og forlater lysbildet. Objekteffekter passer best mellom to lysbilder som inneholder 
grafikk som skiller seg ut visuelt.

3D-effekter:  Skaper tredimensjonale visuelle effekter som flytter ett lysbilde vekk fra 
skjermen når det neste kommer inn. Disse effektene er ikke avhengig av innholdet på 
lysbildet, men det er mulig at du må ha et kraftig grafikkort for å bruke effektene uten 
problemer.

2D-effekter:  Skaper todimensjonale visuelle effekter som flytter ett lysbilde vekk fra 
skjermen når det neste kommer inn.

Sist brukte effekter:  Inneholder en liste over de fem siste overgangene som du har 
brukt, slik at det er enkelt å velge effekter når du legger til nye lysbilder.

 3 Hvis du vil forhåndsvise overgangen i inspektørvinduet, klikker du på miniatyrbildet i 
Overganger-panelet.

Du kan også klikke på Spill av i verktøylinjen for å vise animasjonen i fullskjermmodus.

 4 Hvis du vil endre hvor lang tid det tar å fullføre overgangen, skriver du inn en verdi i 
Varighet-feltet (eller klikker på pilene).

 5 Velg et alternativ fra Retning-lokalmenyen (gjelder ikke for alle effekter).

 6 Velg et alternativ fra Start overgang-lokalmenyen.

Hvis du vil at overgangen kun skal startes når du klikker for å gå til neste lysbilde, velger du 
Ved klikk.

Hvis du vil at overgangen skal begynne automatisk etter at nåværende lysbilde har blitt 
vist en gitt periode, velger du Automatisk. I Forsinkelse-feltet angir du hvor lenge 
nåværende lysbilde skal vises før overgangen til neste lysbildet starter.

 7 Hvis du velger en effekt med ytterligere valg (for eksempel Mosaikk, Bytt eller Uttoning 
gjennom farge), markerer du innstillingene du vil ha.

Hvis Kube- eller Vend-overgangene virker klippet når du spiller av lysbildeserien: Det er 
mulig at deler av Kube- og Vend-overganger ikke kan vises hvis «Skaler lysbilder opp 
for å tilpasse til skjerm» er markert i Lysbilde-panelet i Keynote-valg. Hvis du vil forsikre 
deg om at disse overgangene ikke klippes under lysbildeserien, fjerner du markeringen 
for «Skaler lysbilder opp for å tilpasse til skjerm» eller velger én av eller begge valgene 
for «Reduser overganger for å unngå klipping» i Lysbildeserie-valgpanelet. (Velg 
Keynote > Valg, og klikk deretter på Lysbildeserie.)

Tips for å lage en Magisk flytting-overgang
Magisk flytting fungerer ikke med tabeller, diagrammer eller filmer. 

Magisk flytting-overganger gir best resultat hvis du dupliserer lysbildet og tar i bruk 
Magisk flytting-overgangen mellom originalen og kopien.
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Slik konfigurerer du en Magisk flytting-overgang:
 1 Opprett et lysbilde og plasser objektene (tekst, figurer, bilder) hvor du vil ha dem.

 2 Marker lysbildet i lysbildenavigeringen og trykk på Kommando-D for å duplisere 
lysbildet.

 3 På lysbildekopien endrer du plassering på og størrelsen til tekst, figurer og bilder.

 4 Legg til eventuell ekstra tekst eller grafikk på det kopierte lysbildet, og slett eventuelle 
objekter du ikke vil ha på lysbildet.

 5 Marker det første lysbildet av paret, og ta i bruk Magisk flytting-overgangen.

Tips for hvordan du bruker Teksteffekter til å lage en overgang
Teksteffekteroverganger omfatter Anagram-, Glans-, Gnist- og Rull-effekter. 
Teksteffekteroverganger gir best resultat når du bruker to etterfølgende lysbilder med 
enkel tekst som skiller seg ut. Angi at teksten på begge lysbildene skal bruke samme 
font og skriftstørrelse. For Anagram- og Rull-overgangene må du forsikre deg om at 
teksten er plassert på samme sted på begge lysbildene. 

Slik konfigurerer du en overgang som bruker teksteffekter:
 1 Opprett et lysbilde med enkel tekst som skiller seg ut (for eksempel en tittel eller en 

kort kunngjøring).

 2 Marker lysbildet i lysbildenavigeringen og trykk på Kommando-D for å duplisere 
lysbildet.

 3 Slett den eksisterende teksten på lysbildekopien, og skriv inn teksten du vil ha på 
lysbildet.

Forsikre deg om at den nye teksten er enkel og at den inneholder minst noen av de 
samme bokstavene som på det første lysbildet.

 4 Marker det første lysbildet av paret, og ta i bruk den teksteffektovergangen du vil 
bruke.

Tips for hvordan du bruker Objekteffekter til å lage en overgang
Objekteffektoverganger omfatter Objektskyving, Objektzoom, Perspektiv og Sving. 
Objekteffekteroverganger gir best resultat når du bruker to etterfølgende lysbilder 
med flere bilder som skiller seg ut, eller med andre, store grafikkelementer. 

Slik konfigurerer du en overgang som bruker objekteffekter:
 1 Opprett et lysbilde med flere grafikkelementer som skiller seg ut (for eksempel bilder 

eller store logoer).

 2 Opprett et nytt lysbilde rett etter det første. Dette må også inneholde flere 
grafikkelementer som skiller seg ut.

 3 Marker det første lysbildet av paret, og ta i bruk den objektereffektovergangen du vil 
bruke.



Om animering av lysbilder med objektbygg
Du kan bruke objektbygg til å animere enkeltelementer eller grupperte elementer på et 
lysbilde:
 Â Bygg inn-effekter vises eller flyttes til et lysbilde, og Bygg ut-effekter gjør at elementer 

forsvinner eller flyttes av et lysbilde.

 Â Hendelsesbygg animerer elementer på et lysbilde.

 Â Smarte bygg er forhåndsdefinerte hendelsesbygg for animering av bilder på et 
lysbilde.

Du kan opprette flere objektbygg på ett lysbilde, og du kan bruke flere bygg på 
samme objekt.

Du kan for eksempel angi at tekst med punkttegn skal vises linje for linje. Du kan også 
vise én og én del av et diagram, slik at du fokuserer oppmerksomheten til de som ser 
på lysbildeserien, eller for å bygge opp spenning. Du kan angi at et bilde skal komme 
inn på lysbildet fra venstre og senere forsvinne ut til høyre i lysbildet. Etter at du har 
konfigurert byggene, kan du endre rekkefølgen på dem.

Bruke bygg for å få objekter til å komme inn på og forlate lysbilder
Hvis du vil at elementer skal komme inn på og forlate et lysbilde, begynner du med 
det fullførte lysbildet (alle elementene er synlige) og definerer deretter et bygg for 
hvert av elementene som skal komme inn på og forlate lysbildet.

Slik angir du at et objekt automatisk skal komme inn på og forlate lysbilder:�
 1 Marker objektet som du vil at skal komme inn på eller forlate lysbildet.

Skift-klikk for å markere flere objekter.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.
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 3 Hvis du vil at objektet skal komme inn på lysbildet, klikker du på Bygg inn. Hvis du vil 
at objektet skal forlate lysbildet, klikker du på Bygg ut.

Bygg objekter som en 
helhet, eller i deler.

Bygginspektørkn
appen

Bruk Bygg 
inn-animasjoner for å 

flytte elementer inn 
på et lysbilde, og Bygg 

ut-animasjoner for å flytte 
elementer av et lysbilde.

Gi elementer 
individuelle timinger, 
eller flett elementer.

Angi hvor lang tid det tar å 
fullføre bygget.

Velg elementene du vil 
inkludere.

Åpne byggrekkefølgeskuffen for 
å endre rekkefølge på bygg.

Angi animasjonstype, retning og 
byggrekkefølge for hvert objekt.

Klikk for å forhåndsvise 
bygget.

 4 Velg et alternativ fra Effekt-lokalmenyen.

Hvis du tar i bruk effekten ved å bruke et smart bygg, vil du se «Bruk smart bygg» i 
Effekt-menyen. Se «Bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde (smarte bygg)» på side 124 
for mer informasjon.

 5 Hvis du vil endre retningen som objektet kommer inn fra eller forlater lysbildet i, velger 
du et alternativ fra Retning-lokalmenyen. (Ikke alle effekter har dette valget.)

 6 Hvis du vil endre om objektet skal vises på lysbildet i sin helhet, eller én del om 
gangen, velger du et alternativ fra Levering-lokalmenyen.

Alternativene i Levering-lokalmenyen endres avhengig av det markerte objektet. 
Alternativer for en tabell omfatter for eksempel bygging etter rad eller kolonne, 
mens alternativer for tekst omfatter bygging etter paragraf. Les «Om animering av 
punkttekst, tabeller og diagrammer» på side 128 for mer informasjon.

 7 Hvis du vil angi hvor lang tid det tar før et objekt (eller objektelement) vises eller 
forsvinner, skriver du inn en verdig i Varighet-feltet (eller klikker på pilene).

Hvis du vil lære hvordan du angir separate tidsangivelser, endrer byggrekkefølgen eller 
automatiserer byggene for enkeltelementer, velger du «Angi varighet og rekkefølge 
for hvert bygg». I Byggrekkefølge-skuffen markerer du hvert element og leser følgende 
emner:

Hvis du vil endre rekkefølgen for byggene, leser du « Â Endre rekkefølge på 
objektbygg» på side 127.



Hvis du vil angi om bygget skal begynne automatisk (etter en angitt tidsperiode)  Â
eller ved klikk, leser du «Automatisere objektbygg» på side 127.

Hvis du vil blande byggene for forskjellige objektelementer (for eksempel  Â
tabellrader og enkeltsektorer i sektordiagrammer), leser du «Blande tekst-, tabell- og 
diagrambygg» på side 130.

Hvis du vil bruke handlingsbygg til å flytte eller modifisere objektet på lysbildet,  Â
leser du emnene under «Om animering av objekter på lysbilder (hendelsesbygg)» på 
side 120.

 8 Hvis du vil forhindre enkelte objektelementer i å bygges, velger du andre alternativer 
enn Første og Siste fra «Bygg fra»-lokalmenyen.

Hvis du vil vise bygget, klikker du på bildet i bygginspektøren eller på Start i 
verktøylinjen. Du kan også vise bygget til et enkeltelement ved å klikke på det i 
byggrekkefølgeskuffen.

Hvis du grupperer eller løser opp objekter som har et definert bygg, fjernes 
byggeffekten.

Du kan lage et objektbygg på et masterlysbilde slik at byggeffektene vises på hvert 
bilde som lages ved hjelp av den masteren. Du finner instruksjoner i «Definere 
standardoverganger» på side 244.

Om animering av objekter på lysbilder (hendelsesbygg)
Handlingsbygg er lysbildebygg som gjør at du kan flytte eller endre utseendet til et 
objekt uten at du nødvendigvis får objektet til å komme inn på og forlate lysbildet. Det 
finnes to generelle handlinger: 

Flytte et objekt over et lysbilde langs en bane som du angir Â

Endre utseendet til et objekt ved å få det til å vokse eller krympe, endre  Â
gjennomsiktighet eller rotere

Du kan lage et hendelsesbygg på et masterlysbilde slik at byggeffekter vises på 
hvert bilde som lages ved hjelp av den masteren. Du finner instruksjoner i «Definere 
standardoverganger» på side 244.

Flytte et objekt over et lysbilde
Et handlingsbygg kan flytte et objekt over et lysbilde langs rette eller buede 
baner. Hvis du vil at objektet skal stoppe på et punkt i banen, kan du angi flere 
banesegmenter. Hvert banesegment er et eget bygg. Klikk for å gå til neste objekt 
på banesegmentet, eller angi automatisk timing for hver segment. (Hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du automatiserer timingen på bygg, leser du «Automatisere 
objektbygg» på side 127.) 

Slik angir du en bane som objektet skal bevege seg langs:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.
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 2 Klikk på Handling.

Klikk for å forhåndsvise 
bygget.

Klikk for å legge til en 
annen bane i objektets 

bevegelse

Angi 
animasjonseffektene.

Bygginspektørknappen

Angi hvor lang tid det tar å 
fullføre bygget.

Bruk handlingseffekter til 
å animere elementer på et 
lysbilde. Få elementer til å 
bevege seg, krympe, vokse, 
tone, rotere og mer.

Klikk for endre rekkefølge på 
byggtrinnene.

For Flytt-bygg endrer du 
objektets bane fra rett til 
buet, eller motsatt.

 3 Marker et objekt (bilde, figur, tekstrute, diagram, film eller annen mediefil eller tabell) 
på et lysbilde.

 4 Velg Flytt fra Effekt-lokalmenyen.

På arbeidsområdet ser du en rød linje koblet til en gjennomsiktig versjon av objektet, 
slik at objektets mål vises.

 5 Slik kan du justere banen:

Endre retning eller hvor langt objektet skal bevege seg  ved å flytte det transparente 
objektet til den neste posisjonen.

Endre banen fra rett til buet ved å klikke på den buede Bane-knappen i 
bygginspektøren.

Du endrer form på banens krumming ved å flytte én av nodene eller nodehåndtakene 
(dobbeltklikk på en node for å vise håndtakene). Hvis du vil ha mer kontroll, klikker du 
på en node (et punkt på en bane) og flytter håndtakene.

Legg til en node (punkt) til en bane ved å holde nede Tilvalg-tasten mens du klikker på 
banen (når markøren vises som en pennesplitt). Du kan deretter endre form på banens 
krumming ved denne noden ved å flytte den eller ett av håndtakene.

Justere objektets akselerasjon ved å velge et alternativ fra Akselerasjon-lokalmenyen i 
bygginspektøren.



Flytte hele banesegmentet (sammen med start- og sluttpunktene) ved å flytte langs 
banen.

Bruk disse 
nodehåndtakene til å 
endre form på banen.

 6 Hvis du vil flytte objektet langs et nytt banesegment, klikker du på Legg til bane-
knappen på det transparente objektet, en rød firkant med et hvitt plusstegn inni seg, 
eller klikker på Legg til handling-knappen i bygginspektøren.

Hvis du vil legge til en annen 
bane for objektet, klikker du 
på Legg til bane-knappen 
(ved siden av det siste 
gjennomsiktige objektet).

 7 Hvis du vil endre rekkefølge på trinnene i hendelsesbygget, klikker du på Vis 
flere alternativer (hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen) og flytter bygg til 
byggrekkefølgeskuffen. Les «Endre rekkefølge på objektbygg» på side 127 for mer 
informasjon.

Objektet starter 
bevegelsen herfra.

Flytt et gjennomsiktig objekt til 
det stedet der du vil at objektet 
skal slutte å bevege seg.

Du kan til og med flytte 
objekter av lysbildet.
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Etter at et objekt og banene til objektet har blitt fjernet, er ikke banene synlige på 
arbeidsområdet. Du kan vise dem igjen ved å klikke på Vis bane-knappen (en liten 
rød diamant som inneholder en svart prikk) på objektet. Hvis du holder nede Tilvalg-
knappen mens du klikker på Vis bane-knappen, blir gjennomsiktige baner synlige til 
du klikker på Vis bane-knappen igjen.

Klikk på Vis 
bane-knappen for å 
se alle trinnene til et 
handlingsbygg.

Angi at objekter tones, roteres, vokser eller krymper
Du kan bruke handlingsbygg til å rotere objekter, endre opasitet (gjennomsiktighet) 
og størrelse. 

Slik angir du at objekter skal endre størrelse, retning eller opasitet:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

 2 Klikk på Handling.

 3 Marker et objekt (bilde, figur, tekstrute, diagram, film eller annen mediefil eller tabell) 
på et lysbilde.

 4 Velg et alternativ fra Effekt-lokalmenyen, og angi deretter hvordan objektet skal se ut 
når forvandlingen er fullført:

Hvis du vil at objektet skal tones (eller hvis du vil forsterke et tonet objekt), velger  Â
du Opasitet fra Effekt-lokalmenyen og bruker deretter Opasitet-skyveknappen 
eller -feltet for å angi objektets endelige opasitet. Velg en akselerasjonsstil fra 
lokalmenyen, og angi deretter en varighet i feltet. Desto kortere varighet, desto 
raskere vil objektet endre opasitet.

Hvis du vil rotere objektet, velger du Roter fra Effekt-lokalmenyen og velger deretter  Â
en Retning fra lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mye du vil at objektet skal snu 
seg, angir du en vinkel i Roter-feltet. Velg en akselerasjonsstil i lokalmenyen, og angi 
deretter en varighet i feltet. Desto kortere varighet, desto raskere vil objektet snu 
seg.

Du kan angi at et objekt skal snurre rundt én gang ved å angi en vinkel på 360º. Hvis 
du angir en vinkel som er delelig med 360º, snurrer objektet rundt flere ganger.

Hvis du vil at objektet skal krympe eller vokse, velger du Skaler fra Effekt- Â
lokalmenyen og bruker deretter Skaler-skyveknappen eller -feltet til å angi objektets 
endelige størrelse (opptil 200 prosent). Velg en akselerasjonsstil fra lokalmenyen, og 
angi deretter en varighet i feltet. Desto kortere varighet, desto raskere vil objektet 
endre størrelse.



Slik endrer du størrelse på eller roterer et objekt mens det beveger seg over 
lysbildet:�

 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

 2 Klikk på Handling.

 3 Marker et objekt (bilde, figur, tekstrute, diagram, film eller annen mediefil eller tabell) 
på et lysbilde.

 4 Velg Flytt fra Effekt-lokalmenyen.

På arbeidsområdet ser du en rød linje koblet til en gjennomsiktig versjon av objektet, 
slik at objektets mål vises.

 5 Flytt det gjennomsiktige objektet til der du vil ha det på arbeidsområdet.

 6 Gjør ett eller begge av følgende:

Hvis du vil forminske eller forstørre objektet, endrer du størrelsen til det  Â
gjennomsiktige objektet ved å flytte markeringshåndtakene (akkurat som med 
et vanlig objekt). Den nye størrelsen til det gjennomsiktige objektet utgjør den 
endelige størrelsen på objektet.

Hvis du vil rotere objektet, holder du nede Kommando-tasten mens du holder  Â
markøren over et hjørne i objektets avgrensende rute. Når markøren blir til en buet 
pil, flytter du hjørnet til den avgrensende ruten for å rotere objektet (på samme 
måte som med vanlige objekter). Den nye plasseringen til det gjennomsiktige 
objektet utgjør den endelige retningen til objektet.

 7 Hvis du vil at objektet skal fortsette bevegelsen langs et nytt banesegment, klikker du 
på Legg til bane-knappen og angir banen.

Bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde (smarte bygg)
Med Keynote kan du enkelt bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde med animerte 
overganger mellom dem. Disse byggeffektene kalles smarte bygg. Det er enkelt å 
konfigurere et smart bygg som bruker standardhastighet og -byggretning og andre 
standardattributter som allerede er definert for hver byggeffekt. Du kan også tilpasse 
detaljene. 

Du gjenkjenner smarte bygg på arbeidsområdet ved at de er omgitt av en blå rute 
med en liten, lilla diamant nederst i høyre hjørne.

Det lilla merket indikerer 
at bildet er en del av et 
smart bygg.

Slik konfigurerer du et smart bygg:
 1 Velg Sett inn > Smart bygg > byggeffekt.
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 2 Flytt bilder fra Bilder-panelet i medienavigeringsvinduet (hvis vinduet ikke vises, klikker 
du på Media i verktøylinjen) til slippsonen på arbeidsområdet (en blå firkantet med 
stiplet omriss) eller i Smart bygg-redigereren.

Enkelte smarte bygg viser bilder i to tilstander. 
Bruk disse knappene og skyveknappen til å endre 
bildestørrelsen i hver tilstand.

Marker for å gi alle bildene 
samme størrelse. Fjern 
markeringen for å bruke 
bildenes relative størrelse.

Flytt bilder hit.

Du kan også flytte bilder og andre bildefiler fra Finder.

 3 Du kan bruke Smart bygg-redigereren til å justere smarte bygg på følgende måter:

Hvis du vil bytte plasseringen av to bilder, flytter du det ene bilder over det andre i Smart 
bygg-redigereren.

Hvis du vil fjerne et bilde fra bygget, flytter du det ut fra Smart bygg-redigereren eller 
markerer bildet og trykker på Slett.

Hvis du vil at alle bildene skal være like store, markerer du «Skaler bilder til samme 
størrelse».

Hvis du vil bruke bildenes relative størrelse, fjerner du markeringen for «Skaler bilder til 
samme størrelse».

Enkelte smarte bygg viser bilder i to tilstander. Bruk størrelsesknappene og Skaler-
skyveknappen til å angi hvor stort bildet skal være ved de forskjellige tilstandene.

 4 Hvis du vil at maksimumstørrelsen på bilder skal være mindre eller større på 
arbeidsområdet, flytter du håndtakene på den blå Smart bygg-ruten.

Slik modifiserer du hastighet, retning, justering og andre attributter for bygget:
 1 Marker Smart bygg, og klikk på Inspektør-knappen i verktøylinjen.

 2 Klikk på bygginspektørknappen i inspektøren, og klikk deretter på Handling.



Ulike byggstiler har ulike attributter, så valgene du ser er avhengig av hvilken 
byggeffekt du har markert.

Klikk for å forhåndsvise 
bygget.

Angi at enkelte bilder skal 
vises lengre enn andre.

Angi 
animasjonseffektene.

Angi hvilke bilder 
som skal være med 
i bygget.

Angi hvordan 
bilder skal justeres.

 3 Hvis du vil endre hastigheten til et smart bygg, angir du en verdi i Varighet-feltet. En 
lengre varighet betyr at hvert bildet vises lengre på skjermen.

 4 Hvis du vil angi hvilket bilde som skal begynne byggsyklusen, og hvilket bildet som 
skal kommet til slutt, markerer du tilsvarende tall i «Bygg fra»- og «til»-lokalmenyene.

Du kan bla gjennom eventuelle etterfølgende underdel av bildene eller bla gjennom 
alle bildene, avhengig av det første og siste valgte bildet.

 5 Hvis du vil tilpasse andre attributter, bruker du kontrollene for å tilpasse det smarte 
bygget.

Slik gir du enkeltbildebygg forskjellig timing:�
 1 Marker avkrysningsruten for «Angi tid og rekkef. for hvert bygg» i Handling-panelet i 

bygginspektøren.

 2 Hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen, klikker du på Flere valg.

I skuffen markeres alle bildene som kommer til å bygges som en del av det smarte 
bygget. Bildene vises i den rekkefølgen de bygges. Standardinnstillingen er at hvert 
bilde vises på lysbildet kun når du klikker for å utløse bygget.

 3 Hvis du vil at et bilde skal automatisk bygges etter en angitt tidsperiode (i stedet for å 
måtte klikke), markerer du «Automatisk etter bygg n» eller «Automatisk etter tidligere 
bygg» fra Start bygg-lokalmenyen nederst i skuffen.

Det valgte bygget starter automatisk med én gang det forrige bygget avsluttes.
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 4 Hvis du vil angi en forsinkelse mellom det forrige bygget og det valgte bygget, angir 
du en tidsperiode i Forsinkelse-feltet.

 5 Hvis du vil blande inn bygget til et annet objekt på lysbildet mellom bildebyggene til 
dette smarte bygget, flytter du det andre objektbygget inn mellom bildebyggene hvor 
du vil at det skal forekomme.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du blander inn objektbygg, følger du de 
generelle instruksjonene i «Blande tekst-, tabell- og diagrambygg» på side 130.

Slik endrer du byggstil:�
Marker et smart bygg, og velg deretter en ny effekt fra lokalmenyen i Handling-panelet  m

i bygginspektøren.

Slik viser du Smart bygg-redigereren:�
Klikk hvor som helst i den blå Smart bygg-ruten. m

Enkelte smarte bygg bruker effekter som gjør at bilder kommer inn på og forlater 
lysbildet. Se «Bruke bygg for å få objekter til å komme inn på og forlate lysbilder» på 
side 118 for mer informasjon.

Du kan lage et hendelsesbygg på et masterlysbilde slik at byggeffekter vises på 
hvert bilde som lages ved hjelp av den masteren. Du finner instruksjoner i «Definere 
standardoverganger» på side 244.

Endre rekkefølge på objektbygg
Du kan endre byggrekkefølgen på et lysbilde. Du kan for eksempel angi at et objekt 
skal komme inn på og forlate skjermen før et annet objekt kommer inn på skjermen. 
Du kan også angi at forskjellige deler av et objekt (for eksempel et punkttegn i en 
punkttegnliste) bygges på forskjellige tidspunkt. (Hvis du vil ha mer informasjon om å 
bruke objektdeler, kan du lese «Blande tekst-, tabell- og diagrambygg» på side 130.)

Slik endrer du rekkefølgen for når bygg forekommer:�
Hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen i bygginspektøren, klikker du på Flere valg.  m

Endre rekkefølge på objekter i byggrekkefølgeskuffen ved å flytte dem.

Marker et objekt på arbeidsområdet, og velg deretter et alternativ fra Rekkefølge- m

lokalmenyen i bygginspektøren.

Automatisere objektbygg
Standardinnstillingen er at objektbygg du lager, aktiveres når du klikker. Hvis du 
automatiserer når objektbygg skal starte, kan du lage interessante effekter og elegante 
animasjoner. 

Slik angir du når et bygg starter:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

 2 Hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen i bygginspektøren, klikker du på Flere valg.



 3 I byggrekkefølgeskuffen markerer du et objekt i listen og velger deretter et alternativ 
fra Start bygg-lokalmenyen.

Ved klikk:�  Starter bygget når du klikker.

Automatisk etter bygg [number]  eller Automatisk etter tidligere bygg:�  Starter 
bygget etter at det forrige bygget avsluttes, og etter varigheten du angir i Forsinkelse-
feltet.

Automatisk med bygg [number]  Angir at to bygg forekommer samtidig etter 
varigheten du angir i Forsinkelse-feltet. Hvis du vil at to bygg skal forekomme samtidig, 
må de være ved siden av hverandre i byggrekkefølgelisten.

Velg hvordan du vil 
starte den markerte 
overgangen.

Flytt objekter for å endre 
rekkefølge på dem.

For bygg som starter 
automatisk, kan du angi 
hvor lenge det skal gå fra 
et bygg er ferdig til det 
neste starter.

Du kan også angi at flere objekter skal bygges som ett objekt, ved å gruppere dem (les 
«Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter» på side 94).

 4 Hvis du angir at bygget skal starte automatisk (og ikke ved klikk), skriver du inn en 
verdi i Forsinkelse-feltet (eller klikker på pilene) for å angi hvor lang tid det skal gå etter 
at det forrige bygget er ferdig.

Du kan angi en forsinkelse på opptil 60 sekunder.

Om animering av punkttekst, tabeller og diagrammer
Tekst, tabeller, diagrammer og filmer har byggvalg som er objektbestemte. Du kan 
for eksempel få et diagram bygd inn i lysbildet med en søyle om gangen, eller en 
punktliste til å bygge seg opp med ett punkt av gangen på lysbildet.

Opprette tekstbygg
Du kan bygge tekst avsnitt for avsnitt, ord for ord eller tegn for tegn. Du kan opprette 
tekstbygg for tekst med punkttegn eller for vanlig brødtekst.
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Slik konfigurerer du et tekstbygg:
 1 Marker tekst på arbeidsområdet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

 3 Velg et alternativ fra Levering-lokalmenyen i Bygg inn- eller Bygg ut-panelet 
(henholdsvis for at tekst skal vises og skjules) i bygginspektøren. Avhengig av om du 
har markert ren tekst eller punkttekst på arbeidsområde, er det ikke sikkert at du kan 
se alle disse alternativene:

Alt samtidig:�  All tekst kommer inn i tekstruten samtidig.

Etter punkttegn:�  Tekst kommer inn punkttegn etter punkttegn.

Etter punkttegngruppe:�  Hvert enkelt punkttegn og dets underordnede punkttegn, 
kommer inn sammen.

Etter markert punkttegn:�  Markerer hvert punkttegn etter hvert som det kommer inn. 
Kun det nyeste punkttegnet er markert.

Etter avsnitt:�  For ren tekst (uten punkttegn).

Opprette et tabellbygg
Du kan angi at tabeller skal komme inn på og forlate lysbildet rad etter rad, kolonne 
etter kolonne og andre valg.

Slik konfigurerer du et tabellbygg:
 1 Marker en tabell på arbeidsområdet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

 3 Velg et alternativ fra Levering-lokalmenyen i Bygg inn- eller Bygg ut-panelet 
(henholdsvis for at tabellelementer skal vises eller skjules) i bygginspektøren.

Alt samtidig:�  Hele tabellen kommer inn på skjermen som ett objekt.

Etter rad:�  Tabellen kommer inn på skjermen rad for rad.

Etter kolonne:�  Tabellen kommer inn på skjermen kolonne for kolonne.

Etter celle:�  Tabellen kommer innpå skjermen én celle om gangen.

Etter radinnhold:�  Hele den tomme tabellen kommer inn på skjermen, og deretter 
settes innholdet inn rad for rad.

Etter kolonneinnhold:�  Hele den tomme tabellen kommer inn på skjermen, og 
deretter settes innholdet inn kolonne for kolonne.

Etter celleinnhold:�  Hele den tomme tabellen kommer inn på skjermen, og deretter 
legges innholdet til celle for celle.

Bunn opp:�  Tabellen kommer inn på skjermen rad for rad, fra bunnen opp.

Bunn opp – innhold:�  Hele den tomme tabellen kommer inn på skjermen, og deretter 
legges innholdet til, fra bunnen opp.

Alle elementene i en tabell bruker samme byggstil.



Opprette et diagrambygg
Angi at diagrammer skal komme inn på og forlate lysbildet én stolpe eller én sektor 
om gangen.

Slik konfigurerer du et diagrambygg:
 1 Marker et diagram på arbeidsområdet hvor du har definert et bygg.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på Bygginspektør-knappen.

 3 Velg et alternativ fra Levering-lokalmenyen i Bygg inn- eller Bygg ut-panelet 
(henholdsvis for at diagramelementer skal vises og skjules) i bygginspektøren. 
Avhengig av diagramtypen på arbeidsområde, er det ikke sikkert at du kan se alle disse 
alternativene:

Alt samtidig:�  Hele diagrammet kommer inn på skjermen som ett objekt.

Bakgrunnen først:�  Diagramaksene kommer inn på skjermen, etterfulgt av alle 
dataelementene samtidig (stolper, linjer og områdefigurer).

Etter serie:�  Diagramaksene kommer inn på skjermen, etterfulgt av dataelementene, én 
serie om gangen.

Etter sett:�  Diagramaksene kommer inn på skjermen, etterfulgt av dataelementene, ett 
sett om gangen.

Etter element i serie:�  Diagramaksene kommer inn på skjermen, etterfulgt av hvert 
enkelt dataelement, én serie om gangen.

Etter element i sett:�  Diagramaksene kommer inn på skjermen, etterfulgt av hvert 
enkelt dataelement, én sett om gangen.

Alle elementene i et diagram (med unntak av forklaringen) bruker samme byggstil.

Diagramforklaringen kan ha sin egen byggstil og -rekkefølge. Hvis du vil at 
forklaringen skal vises samtidig med diagrammet, kan du gruppere det sammen med 
diagrammet før du angir diagrammets byggstil (les «Gruppere objekter og løse opp 
grupper med objekter» på side 94).

Blande tekst-, tabell- og diagrambygg
Etter at du har konfigurert objektbygg på et lysbilde, kan du angi kriterier for når Bygg 
inn- og Bygg ut-effekter skal starte. 

Du kan for eksempel angi at et bygg skal vise det første punktet i en punkttegnliste, 
deretter den første sektoren i et kakediagram og deretter det andre punktet. Du 
kan gjøre det samme når objekter forlater lysbildet. Du kan også angi et utvalg av 
elementer som skal brukes i et bygg, for eksempel kun det andre og tredje punktet i et 
tekstbygg.

Slik blander du objektbygg:�
 1 Marker en tekstrute, tabell eller diagram på arbeidsområdet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.
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 3 Du oppretter et objektbygg ved å velg et alternativ (ikke «Alt samtidig») fra Levering-
lokalmenyen i Bygg inn- eller Bygg ut-panelet (henholdsvis for at diagramelementer 
skal vises og skjules) i bygginspektøren.

 4 Hvis du vil angi et utvalg av elementer som skal bygges, bruker du «Bygg fra»- og 
«Bygg til»-lokalmenyene.

 5 Marker «Angi tid og rekkef. for hvert bygg».

 6 Marker en annen tekstrute, tabell eller diagram på arbeidsområdet, og konfigurer 
bygget som beskrevet i trinn 3 til 5.

 7 I byggrekkefølgeskuffen flytter du bygg til ønsket plassering.

Hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen, klikker du på Flere valg. Det er mulig du må 
fjerne alle byggene i byggrekkefølgeskuffen før du markerer den du vil flytte.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir automatisk timing for bygg, leser 
du «Automatisere objektbygg» på side 127.

Opprette filmbygg
Hvis du har plassert en film på et lysbilde, spilles filmen av med én gang lysbildet 
vises, med mindre du angir noe annet. Hvis du vil kontrollere når filmen skal starte og 
stoppe, må du opprette et filmbygg. 

Slik konfigurerer du et filmbygg:
 1 Marker en film på arbeidsområdet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

 3 Klikk på Bygg inn, og velg deretter Start film fra Effekt-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil stoppe filmen, klikker du på Bygg ut og velger Stopp film fra Effekter-
lokalmenyen.

Filmen starter og avsluttes når bygget starter. I likhet med andre objektbygg, kan du 
angi om du vil kontrollere filmavspillingen ved å klikke, eller om du vil at avspillingen 
skal times sammen med andre bygg. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du 
«Automatisere objektbygg» på side 127 og «Endre rekkefølge på objektbygg» på 
side 127.

Kopiere eller fjerne objektbygg
Når du har konfigurert et objektbygg, kan du enkelt kopiere det og lime det på et 
annet objekt slik at de to objektene oppfører seg på samme måte. Du kan også fjerne 
et objektbygg ved å bruke bygginspektøren. 

Slik kopierer du et objektbygg fra ett objekt til et annet:�
 1 Marker objektet som du allerede har konfigurert slik du vil.

 2 Velg Format > Kopier animasjon.



 3 Marker det andre objektet, og velg deretter Format > Lim inn animasjon.

Merk:  Du kan kun lime inn en animasjon på en objekttype som er kompatibel med 
animasjonen. En byggeffekt som gjelder kun på tekst, for eksempel Sprettende, kan 
ikke limes inn på et bilde.

Slik sletter du et objektbygg:�
Hvis du vil åpne byggrekkefølgeskuffen, klikker du på Flere valg i bygginspektøren. I  m

byggrekkefølgeskuffen markerer du bygget du vil slette, og trykker på Slett.

Marker objektet du vil fjerne byggeffekten til, og velg deretter Ingen fra Effekt- m

lokalmenyen i bygginspektøren.
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Bruke hyperkoblinger som navigeringselementer i 
presentasjonen, eller bruke dem til å gå fra presentasjonen 
og til Internett.

Om hyperkoblinger
Hyperkoblinger er navigeringselementer som du kan bruke til å bla gjennom en 
lysbildeserie eller gå til en side på Internett. Hyperkoblinger kan også utløse bestemte 
handlinger, for eksempel åpne en forhåndsadressert e-postmelding eller en annen 
Keynote-presentasjon. 

Hyperkoblinger er spesielt nyttige i selvspillende presentasjoner, som for eksempel de 
som vises på enkelte informasjonskiosker. Du kan for eksempel bruke hyperkoblinger 
til å la brukere følge en informasjonssti i presentasjonen din, eller til å vise informasjon 
når brukeren velger å følge en kobling.

Om å gjøre et objekt til en hyperkobling
Tekst, bilder og figurer kan gjøres om til hyperkoblinger som kan utføre følgende 
handlinger, når du klikker på dem: Når du gjør om et objekt til en hyperkobling, blir 
den markert med en buet pil på arbeidsområdet. Dette merket er ikke synlig når 
presentasjonen vises. Tekst som har blitt gjort om til en hyperkobling, er understreket. 
Den understrekede teksten er synlig når presentasjonen vises, med mindre du velger å 
reformatere teksten uten understrekingen. 

Den lille blå pilen (kun synlig når du redigerer 
et lysbilde) indikerer at objektet er en klikkbar 
hyperkobling.

8Bruke hyperkoblinger i en 
presentasjon



Disse forhåndstegnede pilene som peker framover og bakover, er et eksempel på 
et navigeringselement som kan brukes i en lysbildeserie. Det lille, buede pilmerket 
nederst i hjørnet på pilene indikerer at objektet har blitt gjort om til en hyperkobling.

Den lille blå pilen (kun synlig når 
du redigerer et lysbilde) indikerer at 
objektet er en klikkbar hyperkobling.

Tekstruten har også blitt gjort om til en hyperkobling, noe det samme buede pilmerket 
nederst i høyre hjørnet, indikerer. Men teksten under er understreket, noe som 
indikerer at teksten er en hyperkobling.

Du kan bruke hyperkoblinger til å utløse følgende handlinger under presentasjonen:
Gå til et bestemt lysbilde. Â

Åpne en Internett-side i datamaskinens standardnettleser. Â

Åpne et annet Keynote-dokument Â

Åpne en e-postmelding. Â

Avslutte lysbildeserien. Â

Åpne en side i en nettleser under presentasjonen
Du kan legge til en hyperkobling som åpner en nettside i datamaskinens 
standardnettleser. 

Slik legger du til en hyperkobling som åpner en nettside:�
 1 Marker teksten eller objektet som du vil konvertere til en hyperkobling.

Hvis du skriver inn tekst som begynner med «www» eller «http» (eller kopierer det 
fra et annet dokument), blir teksten automatisk en hyperkobling. Hvis du vil slå av 
denne funksjonen, velger du Keynote > Valg, klikker på Autokorrektur, og fjerner 
markeringen for «Gjenkjenn e-post- og webadresser automatisk». Denne innstillingen 
er maskinavhengig, og hvis dokumentet åpnes på en maskin med en annen innstilling, 
brukes denne maskinens innstilling i stedet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg Nettside fra Kobling til-lokalmenyen.

 4 Skriv inn nettsidens adresse i URL-feltet.
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 5 Hvis du vil endre teksten som vises som hyperkoblingen i dokumentet, skriver du inn 
ny tekst i Vis-feltet.

Hyberkobling- 
inspektørknappen

Skriv inn URL-en du 
vil koble til.

Skriv inn 
koblingsteksten du 
vil vise på lysbildet.

Åpne en forhåndsadressert e-postmelding
Hyperkoblinger kan åpne forhåndsadresserte e-postmeldinger i datamaskinens 
standard-e-postprogram. 

Slik legger du til en hyperkobling som kobler til en e-postmelding:�
 1 Marker teksten eller objektet som du vil konvertere til en hyperkobling.

Hvis du skriver inn en e-postadresse (eller kopierer det fra et annet dokument), blir 
teksten automatisk en hyperkobling. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du 
Keynote > Valg, klikker på Autokorrektur, og fjerner markeringen for «Gjenkjenn 
e-post- og webadresser automatisk». Denne innstillingen er maskinavhengig, og hvis 
dokumentet åpnes på en maskin med en annen innstilling, brukes denne maskinens 
innstilling i stedet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg E-postmelding fra Kobling til-lokalmenyen.

 4 Skriv inn e-postadressen til ønsket mottaker i Til-feltet.

 5 Du kan også velge å skrive inn et emne i Emne-feltet.

 6 Hvis du vil vise tilpasset tekst for hyperkoblingen, skriver du inn ny tekst i Vis-feltet. 
(Dette valget er grått hvis du velger et objekt, og ikke tekst som hyperkoblingen.)

Skriv inn emnet til 
meldingen.

Skriv inn 
koblingsteksten du 
vil vise på lysbildet.

Skriv inn mottakerens 
e-postadresse.



Gå til et bestemt lysbilde
Hvis du vil at lysbildeserien skal spilles av i en ikke-lineær bane, eller hvis du vil at 
brukere skal kunne velge sin egen bane gjennom lysbildeserien (hvis for eksempel 
lysbildeserien vises på en informasjonskiosk), kan du bruke hyperkoblinger til å gå til et 
hvilket som helst lysbilde i Keynote-dokumentet. 

Slik legger du til en hyperkobling som går til et bestemt lysbilde:�
 1 Marker teksten eller objektet som du vil konvertere til en hyperkobling.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg Lysbilde fra Kobling til-lokalmenyen.

 4 Marker valget som gjelder for lysbildet du vil vise (neste, forrige, første, siste, sist vist 
eller et lysbildenummer).

Du kan bruke hyperkoblinger til å navigere i en lysbildeserie. Les «Opprette 
selvspillende presentasjoner» på side 204.

Lage en «Avslutt lysbildeserie»-knapp i lysbildeserien
Hvis du vil avslutte en lysbildeserie ved å klikke på tekst eller en knapp i lysbildeserien, 
oppretter du en hyperkobling som avslutter lysbildeserien. 

Slik legger du til en hyperkobling som avslutter en lysbildeserie:�
 1 Marker objektet eller teksten du vil bruke til å avslutte lysbildeserien.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg Avslutt lysbildeserie fra Kobling til-lokalmenyen.

Åpne en annen Keynote-lysbildeserie under presentasjonen
Legg til en hyperkobling som åpner en annen Keynote-fil.

Slik legger du til en hyperkobling som åpner et annet Keynote-dokument:�
 1 Marker teksten eller objektet som du vil konvertere til en hyperkobling.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg Keynote Lysbildeserie fra Kobling til-lokalmenyen.

 4 Finn filen, og klikk på Åpne.

 5 Hvis du vil endre teksten som vises som hyperkoblingen i dokumentet, skriver du inn 
ny tekst i Vis-feltet.

Når du klikker på en kobling til et annet Keynote dokument, begynner den nye 
lysbildeserien fra det første lysbildet.
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Opprette kun-hyperkoblinger-presentasjoner
Hvis lysbildeserien skal vises på en plattform som gjør det mulig at brukerne selv 
kontrollerer avspillingen, kan du gi brukerne navigeringskontroller. Du kan for 
eksempel opprette hyperkoblinger som kobler til bestemte lysbilder, avslutter 
lysbildeserien eller utløser andre handlinger.

Hvis du vil lage en lysbildeserie som kun kan kontrolleres av hyperkoblinger, lager 
du en kun-hyperkoblinger-presentasjon. Markøren vises nå kun på bilder med 
hyperkoblinger.

Under en kun-hyperkoblinger-presentasjon, vises markøren som standard kun på 
lysbilder med hyperkoblinger. Du kan angi at markøren skal vises når noen beveger 
musen. 

Slik oppretter du en kun-hyperkoblinger-presentasjon:�
 1 Konfigurer lysbildeserien ved hjelp av hyperkoblinger for å navigere til bestemte sider.

Se «Gå til et bestemt lysbilde» på side 136 for mer informasjon.

 2 I Dokument-panelet i dokumentinspektøren velger du «Kun hyperkoblinger» fra 
Presentasjon-lokalmenyen.

Slik angir du at markøren skal vises når noen beveger musen:�
Velg Keynote > Valg, klikk på Lysbildeserie og marker deretter «Vis markør når noen  m

beveger musen.”

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en hyperkobling som avslutter 
lysbildeserien, leser du «Lage en «Avslutt lysbildeserie»-knapp i lysbildeserien». Hvis du 
vil forhindre uvedkommende brukere i å avslutte lysbildeserien, kan du kreve at de må 
skrive inn et passord for å avslutte lysbildeserien. Hvis du vil ha mer informasjon, leser 
du «Stoppe en presentasjon» på side 216.

Understreking av hyperkoblingstekst
Standardinnstillingen er at hyperkoblingtekst understrekes, men du kan oppheve 
understreking hvis du vil.

Slik kan du aktivere og deaktivere understreking:�
Hvis du vil forhindre at nye teksthyperkoblinger automatisk understrekes, velger du  m

Keynote > Valg, klikker på Autokorrektur og fjerner markeringen for «Strek under 
teksthyperkoblinger ved oppretting».

Hvis du vil fjerne understreking fra eller understreke en eksisterende  m

teksthyperkobling, markerer du teksten og klikker på U-knappen i formatlinjen. 
Understreket tekst blir vanlig, vanlig tekst blir understreket.



Hvis du vil fjerne understreking fra eller understreke en eksisterende  m

teksthyperkobling, markerer du teksten og klikker på Fonter på verktøylinjen. Deretter 
bruker du valgene i Fonter-vinduet. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Fonter-
vinduet, kan du lese «Fonter-vinduet» på side 26.
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Opprett 2D- og 3D-diagrammer fra egne data – blant 
annet sektor-, stolpe-, kolonne-, områdefigur-, linje- og 
punktdiagrammer – og tilpass dem med et stort utvalg av 
stiler, farger og teksturer. Vis aksemerker, enheter og andre 
etiketter slik du vil. Kombiner to diagrammer i én figur.

Keynote inneholder verktøy for å opprette dine egne diagrammer slik at du kan 
presentere data på en elegant måte. Du kan kopiere og lime inn data fra et regneark, 
eller du kan skrive inn data i Diagramdataredigering for å opprette og redigere 
diagrammene dine direkte på lysbildets arbeidsområde. Standardinnstillingen er at 
utseendet til diagrammer koordineres med temaet du bruker, men du kan justere 
farger, teksturer, skygger, etiketter og annet for å skape utseendet du vil eller for å 
framheve bestemte elementer i diagrammet.

Om diagrammer
Bruk et diagram når du vil presentere trender eller sammenhenger som kan være 
vanskeligere å se når du presenterer dataene i en tabell. I Keynote kan du velge 
blant et utvalg 2D- eller 3D-diagramtyper for å presentere dataene dine, blant annet 
sektordiagrammer, linjediagrammer, stolpediagrammer, kolonnediagrammer og 
områdediagrammer, avhengig av hva som passer best til dataene dine, eller du kan 
bruke et blandet diagram til å legge to diagramtyper oppå hverandre i samme figur. 
Du kan også presentere dataene dine i et todimensjonalt punktdiagram, ved hjelp av 
lineære eller logaritmiske skalaer.

Keynote inneholder følgende diagramtyper:

9Opprette diagrammer fra data



Diagramtype Symbol

Kolonne
2D og 3D

Stablekolonne
2D og 3D

Stolpe
2D og 3D

Stablestolpe
2D og 3D

Linje
2D og 3D

Område
2D og 3D

Stableområde
2D og 3D

Sektor
2D og 3D

Punkt
2D

Blandet
2D

2 akser
2D

Eksempel
Det er mulig du vil opprette et diagram som sammenligner hvordan fuglebestanden 
har endret seg i to samplingsregioner mellom 2007 og 2010. Disse dataene kan først 
presenteres i en tabell med rader for Region 1 og Region 2. Forskeren har telt antall 
fugler i hver region hvert å fra 2007 til og med 2010, og har dermed 4 datapunkter  
(eller verdier) for hver region.
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Hvis du presenterer disse dataene som et kolonnediagram, vil det se ut som vist 
nedenfor:

Diagramforklaringen viser 
de fire dataseriene.

Hvert datasett inneholder fire 
søyler, én fra hver dataserie.

Disse to søylene med 
samme farge viser én 
dataserie.

Hver søyle viser ett 
datapunkt.

I dette diagrammet, kalles Region 1 og Region 2 dataserier fordi datapunktene (antallet 
fugler) fra hver region representeres av en serie kolonner med samme farge, ett for 
hvert år. Hver kolonne for Region 1 plasseres ved siden tilsvarende kolonne for Region 
2, og hvert sett med kolonner kalles et datasett eller en kategori (2007 er en kategori, 
2008 er en kategori og så videre).



Hvis du vil framheve andre sider ved dataene, kan du omstille dataene slik at 
datapunktene grupperes etter region i stedet for år. I dette tilfellet er datapunktene 
for hvert år representert som en serie kolonner (dataserier), i dette tilfellet har hver 
dataserie kun to datapunkter og gruppene med kolonner for hver region er kategorier. 
Dermed inneholder dette kolonnediagrammet to sett med fire kolonner (datapunkter), 
én kategori for Region 1 og ett datasett for Region 2.

Diagramforklaringen viser 
de to dataseriene.

Hvert datasett inneholder to 
søyler, én fra hver dataserie.

Disse fire søylene med 
samme farge viser én 
dataserie.

Hver søyle viser ett 
datapunkt.

Dataserier presenteres forskjellig i forskjellige diagramtyper:
I  Â kolonnediagrammer og stolpediagrammer presenteres en dataserie som en serie 
kolonner eller stolper med samme fyll (farge eller mønster).

I et  Â linjediagram presenteres en dataserie som en enkeltlinje.

I et  Â områdediagram presenteres en dataserie som en områdefigur.

I et  Â sektordiagram presenteres kun ett datasett (det første datapunktet i hver serie) i 
diagrammet (det som er først i listen i Diagramdataredigering).

I et  Â punktdiagram bestemmes hvert punkt på grafen av både en x- og en y-verdi. To 
kolonner med verdier plottes som x-koordinater og y-koordinater på en graf som 
representerer datapunktene i én dataserie.

Legge til et nytt diagram og legge inn data
Når du først oppretter et diagram, vises det på lysbildets arbeidsområde med 
plassholderdata i Diagramdataredigering. Når du erstatter plassholderdataene, 
oppdateres diagrammet automatisk slik at det gjenspeiler dine egne data.

Slik oppretter du et nytt diagram med egne data:�
 1 Plasser et diagram i lysbildets arbeidsområde ved å gjøre ett av følgende:

Klikk på Diagrammer i verktøylinjen og velg en diagramtype fra lokalmenyen. Â
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Tegn et diagram på lysbildets arbeidsområde ved å holde nede Tilvalg-tasten mens  Â
du klikker på Diagrammer i verktøylinjen, og velg deretter et diagram. Slipp Tilvalg-
tasten og flytt markøren over arbeidsområdet til den endres til et trådkors. Flytt over 
arbeidsområdet for å opprette et diagram som har den størrelsen du ønsker. Hvis 
du vil beholde diagrammets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten mens du 
flytter.

Velg Sett inn > Diagram > [ Â diagramtype].

Et diagram vises i arbeidsområdet, som du kan flytte og endre størrelse på, og 
Diagramdataredigering åpnes med plassholderdata. Diagramdataredigering er et 
vindu som inneholder en redigerbar tabell. Denne tabellen vil ikke vises i lysbildet 
under presentasjonen, men du bruker den til å legge inn dine egne data for 
diagrammet du har opprettet.

Disse firkantene indikerer 
hvilken farge som 

representerer hver 
dataserie.

 2 Gjør ett av følgende for å legge inn dataene din i Diagramdataredigering:

 Â Hvis du vil redigere etikettene for rader og kolonner, dobbeltklikker du på en etikett og 
skriver.

 Â Hvis du vil legge til eller redigere tallet i en celle, dobbeltklikker du på det og skriver.

Hvis du vil omorganisere rader eller kolonner, flytter du en rad eller kolonne til en ny  Â
plassering.

Hvis du vil legge til rader eller kolonner, klikker du på Legg til rad eller Legg til  Â
kolonne for å sette inn en rad over den markerte raden, eller en kolonne til venstre 
for den markerte kolonnen. Hvis ingen rader eller kolonner er markert, vises den nye 
raden eller kolonnen nederst eller lengst til høyre i tabellen. (Hvis du vil se den nye 
raden eller kolonnen, er det mulig du må trykke på returtasten eller tabulatortasten, 
utvide Diagramdataredigering-vinduet, eller rulle.)

Du kan også markere en tom celle, skrive inn dataene dine, og deretter trykke på 
returtasten. En ny rad eller kolonne opprettes automatisk.

 Â Hvis du vil slette rader eller kolonner, markerer du rad- eller kolonneetiketten, og 
trykker på slettetasten.

 Â Hvis du vil kopiere data fra Excel, AppleWorks eller andre regnearkprogrammer, kopierer 
du dataene og limer dem inn i Diagramdataredigering.



 3 Hvis du vil velge om diagrammets dataserie representeres av rader eller kolonner, 
klikker du på «Vis rad eller kolonne»-knappen i Diagramdataredigering.

Denne knappen lager 
dataradene i 
Diagramdataredigering.

Denne knappen lager 
datakolonnene i 
Diagramdataredigering.

 4 Tilpass hvordan diagrammet skal se ut.

Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Konvertere et diagram fra en type til en 
annen» på side 144 og «Formatere diagrammet» på side 146.

Konvertere et diagram fra en type til en annen
Du kan bytte diagramtype når som helst. Imidlertid kan enkelte diagramtyper benytte 
rad- og kolonnedataene forskjellig, som beskrevet nedenfor.

Slik konverterer du et diagram fra en type til en annen
 1 Marker diagrammet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og velg deretter 
en annen diagramtype fra lokalmenyen som vises når du klikker på diagramsymbolet 
øverst til venstre.

Hvis du bytter til sektordiagram, vises første datapunkt i hver serie som en sektor.

Hvis du bytter til et punktdiagram, krever hvert punkt i diagrammet to verdier. Hvis 
diagrammet er basert på et ulikt antall rader eller kolonner, vises ikke den siste raden 
eller kolonnen.

Hvis du bytter til et stolpe-, kolonne-, område- eller linjediagram, tilsvarer hver serie i det 
nye diagrammet en rad eller kolonne i Diagramdataredigering.

Hvis du bytter til en 3D-versjon av et diagram, viser diagraminspektøren kontroller for 
styring av objektdybde, lyssetting og annet.

Det er mulig at formatering du har brukt på diagrammet du bytter fra ikke brukes 
på det nye diagrammet. For eksempel er det mulig at fargefyllattributten for 
datapunktelementer (stolper, sektorer og så videre) har en annen standardverdi for 
hver diagramtype. Hvis du har endret en kolonnefyllfarge og deretter konverterer 
diagrammet til et stolpediagram, beholdes ikke fyllfargeendringen. Avhengig av 
diagramtypen, kan følgende attributter tilbakestilles til standardstilen: verdietiketter 
og plassering, tekststil, seriestrek, serieskygge, seriefyll, datapunktsymboler og 
datapunktfyll.
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Når du bytter diagramtype og den nye typen har noen av de samme attributtene, 
endres ikke de attributtene. Delte attributter er akser, rutenett, aksemerker, 
akseetiketter, vis minimumsverdi, nummerformat, kantlinjer, rotering, skygger, og 
3D-lyssetting. Hvis du vil vite mer, leser du «Formatere diagrammet» på side 146.

Stolpe eller kolonnediagrammer og stablede stolpe eller kolonnediagrammer deler 
attributter, med unntak av verdietikettplassering. Stolpe og kolonnediagrammer har 
også separat fyll.

3D-diagramskygger deles mellom diagramtyper.

Redigere data i et eksisterende diagram
Hvis du vil redigere dataene i et eksisterende diagram, åpner du 
Diagramdataredigering og skriver inn de nye dataene. Når du redigerer dataene, 
oppdateres diagrammet automatisk slik at det gjenspeiler de nye dataene. 

Slik åpner du Diagramdataredigering og redigerer dataene:�
 1 Marker diagrammet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på Diagraminspektør-knappen, og klikk deretter 
på Rediger data.

Du kan også velge Format > Diagram > Vis dataredigering.

 3 Marker tabellcellene i Diagramdataredigering, og skriv inn dataene der.

Hvis du vil lære mer om hvordan du redigerer dataene i Diagramdataredigering, 
inkludert hvordan du bytter mellom rader og kolonner som dataserier, kan du lese 
trinn 2 og 3 i «Legge til et nytt diagram og legge inn data» på side 142.

Oppdatere et diagram kopiert fra et Numbers-dokument
Hvis du har opprettet et diagram i Numbers, kan du kopiere det og lime det 
inn i Keynote-presentasjonen din. Etter at det er limt inn i Keynote, beholder 
diagrammet tilknytningen til datatabellene det refererer til i Numbers. Hvis du 
vil endre diagramdataene, åpner du det opprinnelige Numbers-dokumentet og 
redigerer dataene der, arkiverer du Numbers-dokumentet og gjenoppfrisker deretter 
diagramdataen i Keynote.

Slik oppdaterer du et diagram etter at du har oppdatert dataene i den tilknyttede 
Numbers-tabellen:�
Marker diagrammet i lysbildets arbeidsområde og klikk på oppdaterknappen som  m

vises.

Merk:  Du må arkivere Numbers-dokumentet før du kopierer og limer inn diagrammet 
i Keynote-presentasjonen og etter at du har redigert Numbers-datatabellene som 
diagrammet refererer til.

Slik fjerner du koblingen til diagrammet fra Numbers-tabellene:�
Marker diagrammet på arbeidsområdet og klikk på Fjern kobling. m



Etter at du har fjernet koblingen fra diagrammet, behandles det som et hvilket som 
helst diagram laget i Keynote, og må oppdateres med Diagramdataredigering.

Hvis du klikker på Kilde-koblingen ved siden av Oppdater-knappen, åpnes Numbers-
dokumentet som diagrammet er koblet til. (Hvis Kilde-koblingen er skjult, utvider du 
kontrollpanelet til Oppdater-knappen ved å dra håndtaket utover.)

Formatere diagrammet
Alle diagrammer du oppretter har en tilknyttet tittel, diagramforklaring og etiketter du 
kan velge å vise eller skjule i lysbildeserier eller endre utseendet eller plassering på på 
lysbildet. Du kan også endre diagramfarger og teksturer, akseskalaer og aksemerker og 
datapunktetiketter i diagrammet. Du kan rotere 2D-diagrammer og justere vinkelen og 
lyssettingsstilen som brukes i 3D-diagrammer.

Mange av instruksjonene inneholder detaljer for å utføre oppgaver ved hjelp av 
diagraminspektøren. Mange av disse oppgavetrinnene kan også utføres ved hjelp 
av formatlinjen. Alternativene i formatlinjen endres avhengig av hvilket objekt du 
har markert i arbeidsområdet, slik at du alltid har passende formateringsalternativer 
tilgjengelig.

Hvis du vil legge til ytterligere etiketter eller bildetekster i et diagram, oppretter du en 
fritekstrute. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Legge til en fritekstrute» på side 62.

Plassere og formatere et diagrams tittel og forklaring
Diagramtittelen er der du kan beskrive diagrammets emne. Diagramforklaring viser 
hvilke farger i diagrammet som representerer hvilke dataserier.

Du kan vise eller skjule tittelen eller forklaringen for et diagram, endre utseendet til 
teksten, og flytte det hvor du vil ha det på samme lysbilde. Hvis du vil endre en hvilken 
som helst diagramattributt, markerer du først diagrammet.

Hvis du vil plassere og formatere tittelen og forklaringen til et markert diagram, kan 
du gjøre ett av følgende:�
Hvis du vil vise tittelen eller forklaringen, velger du Vis > Vis inspektør, og deretter  m

klikke på diagraminspektørknappen. Marker Vis tittel eller Vis forklaring.

Hvis du vil endre tittelen til diagrammet, markerer du teksten i tittelruten og skriver  m

inn en ny tittel.

Hvis du vil redigere etikettene i forklaringen, klikker du på Rediger data for å åpne  m

Diagramdataredigering, og redigerer deretter serieetikettene i Diagramdataredigering, 
eller markerer forklaringen og redigerer teksten direkte i forklaringen.
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Hvis du vil formatere teksten i forklaringen eller tittelen, leser du emnene under  m

«Formatere tekststørrelse og utseende» på side 50

Hvis du vil legge til ytterligere beskrivende tekstelementer i et diagram, oppretter du 
en fritekstrute. Les «Om frie tekstruter og tekst i figurer» på side 61 Når du er ferdig 
med å formatere diagrammet, kan du gruppere fritekstruten med diagrammet slik 
at tekstruten og diagrammet alltid flyttes sammen hvis du skulle bestemme deg for 
å flytte diagrammet. Les «Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter» på 
side 94.

Endre størrelse på eller rotere et diagram
Det er flere måter å rotere 2D-diagrammer på. Du kan ikke rotere (eller vende) 
3D-diagrammer. Hvis et 3D-diagram er gruppert med 2D-diagrammer, kan du rotere 
gruppen, men kun 2D-diagrammer i gruppen roteres. 

Slik kan du endre størrelse på eller rotere diagram:�
Hvis du vil endre størrelsen på et diagram, markerer du hele diagrammet, og gjør  m

deretter ett av følgende:

Flytt et aktivt markeringshåndtak. Aktive markeringshåndtak har en svart kant. Â

Hvis du vil beholde diagrammets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten  Â
mens du flytter for å endre størrelsen.

Hvis du vil endre størrelsen til et diagram i én retning, flytter du et sidehåndtak i  Â
stedet for et hjørnehåndtak.

Hvis du vil endre størrelse ved å angi nøyaktige dimensjoner, klikker du på Inspektør  Â
i verktøylinjen. Deretter klikker du på metrikkinspektørknappen. Angi en ny bredde, 
høyde eller roteringsvinkel i de tilhørende feltene. Hvis du vil beholde forholdet 
mellom diagrammets høyde og bredde, markerer du avkrysningsruten «Begrens 
størrelsesforhold».

Hvis du vil rotere 2D-diagrammer, markerer du hele diagrammet, og gjør deretter ett  m

av følgende:

Markerer diagrammet, hold nede Kommando-tasten, flytt musepekeren mot et  Â
aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek med pil i begge ender. 
Deretter flytter du et markeringshåndtak.

Hvis du vil rotere et diagram i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando- Â
tastene mens du flytter et markeringshåndtak.

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på metrikkinspektørknappen, og flytt deretter  Â
Roter-hjulet eller bruk Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for diagrammet.

Sektordiagrammer kan også roteres ved hjelp av diagraminspektøren. Se «Rotere 
2D-sektordiagrammer» på side 157.



Formatere diagramakser
I kolonnediagrammer, områdediagrammer, linjediagrammer og stolpediagrammer 
plottes datapunkter langs én akse (y-aksen for kolonne-, område og linjediagrammer; 
x-aksen for stolpediagrammer) og datasett grupperes på den andre aksen. 
Datapunktaksen kalles verdiaksen, og datasettaksen kalles kategoriaksen.

I punktdiagrammer er både x- og y-aksen verdiakser. I 2-aksediagrammer finnes 
det to y-akser – Verdiakse (Y1) og Verdiakse (Y2) – som kan formateres uavhengig 
av hverandre. Hvis du vil vite mer om 2-aksediagrammer, kan du lese «Tilpasse 
2-aksediagrammer og blandede diagrammer» på side 161.

Hvis du vil vise eller skjule en akse eller diagramkantlinjer, angir du skalaen (lineær 
eller logaritmisk) og spennet for verdiaksen, eller justerer rutenett- og aksemerker 
langs aksene, foretar markeringer og angir passende verdier i Akse-panelet i 
diagraminspektøren. 

Angi verdiene som skal vises 
på diagramrutenettet.

Marker enheter for verdier 
i diagrammet.

Angi etikettattributter, 
aksemerker og mer.

Vis eller skjul akser og 
diagramkantlinjer (kun 
2D-diagrammer).

Slik åpner du diagraminspektøren:�
Klikk på Inspektør i verktøylinjen (eller velg Vis > Vis inspektør, og klikk deretter på  m

Diagraminspektør-knappen.

Slik plasserer du rutenettlinjer og aksemerker på diagramaksene:�
Marker rutenettlinjene og aksemerkene du vil ha fra én av eller begge Velg  m

aksealternativer-lokalmenyene.

Hvis du vil formatere verdiene langs verdiaksen, gjør du ett av følgende:�
Hvis du vil angi den høyeste verdien som vises på verdiaksen, skriver du inn et  m

tall i Maksimum-feltet under Verdiakse. Denne verdien kan ikke være lavere enn 
maksimumsverdien for hele datasettet. Hvis du ikke angir et tall, vises ordet «Auto» i 
feltet og verdien beregnes automatisk basert på dataene.

Hvis du vil angi verdien fra origopunktet for verdiaksen, skriver du inn et tall  m

i Minimum-feltet under Verdiakse. Denne verdien kan ikke være høyere enn 
minimumsverdien for hele datasettet. Hvis du ikke angir et tall, vises ordet «Auto» i 
feltet og verdien beregnes automatisk basert på dataene.
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Hvis du vil angi antall aksemerker mellom null og minimums- og maksimumsverdiene  m

på verdiaksen, angir du et tall i Sifre-feltet under Verdiakse.

Hvis du vil vise dataverdiene på verdiaksen, velger du Vis verdietiketter eller Vis  m

minimumsverdi fra Angi aksevalg-lokalmenyen under Verdiakse.

Hvis du vil angi enheter for tall på verdiaksen, velger du et alternativ fra Format- m

lokalmenyen under Verdiakse.

Tall:�  Viser datapunktverdien uten enheter. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et 
minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra 
lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.

Valuta:�  Viser datapunktverdien som et pengebeløp. Velg valutaenhetssymbolet fra 
Symbol-lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du 
Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et minustegn foran verdien 
eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra lokalmenyen. Velg 
Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.

Prosent:�  Viser datapunktverdien delt på 100. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et 
minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra 
lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.

Dato og tid:�  Viser datapunktverdier med dato og tid-format.

Varighet:�  Viser datapunktverdier som en tidsenhet, for eksempel sekunder, minutter 
eller uker.

Brøk:�  Viser datapunktverdien som er mindre enn 1 som ett heltall over et annet. 
(Hvis verdiene er større enn 1, vil du ikke se en brøkvisning av dataene.) Velg hvor 
nøyaktig avrundingen av brøkene skal være i Nøyaktighet-lokalmenyen. Hvis du velger 
et alternativ som Halvdeler eller Fjerdeler presenteres verdiene som en del av hele 
sektordiagrammet, rundet til den nærmeste brøken du har valgt. 

Vitenskapelig:�  Viser datapunktverdier i vitenskapelig notasjon, der 10 opphøyd i en 
potens presenteres som «E+» et heltall. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som 
skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Tilpasset:�  Velg et tilpasset tallformat du har opprettet, eller opprett et nytt. Hvis du 
vil vite mer, leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på 
side 189.

Slik viser du kategorititler (datasett):�
 1 Velg Vis kategorier fra Velg aksealternativer-lokalmenyen for kategoriaksen, og gjør 

deretter ett av følgende:

 2 Hvis du vil vise eller skjule enkelte av kategorititlene, kan du gjøre følgende:



Angi intervallet for når du vil at kategorietikettene skal vises, ved å skrive inn en  Â
verdi eller bruke trinnkontrollen i «Merk hver ... kategori»-feltet. For eksempel 
vil en verdi på 2 vise annenhver kategoritittel, en verdi på 3 vil vise hver tredje 
kategoritittel og så videre.

Hvis du vil at tittelen til den siste kategorien skal vises, velger du Vis siste kategori fra  Â
Angi aksevalg-lokalmenyen under Kategoriakse.

Slik legger du til eller skjuler en aksetittel:�
 1 Velg Vis tittel fra Angi aksevalg-lokalmenyen under Kategoriakse eller Verdiakse.

 2 Marker tittelteksten som vises, og skriv inn tittelen du vil ha.

 3 Hvis du vil formatere titteltekstens attributter, kan du lese «Opprette konturtekst» på 
side 52.

 4 Hvis du vil skjule tittelen, velger du alternativet i samme lokalmeny. 

Slik angir du en lineær, logaritmisk eller prosentbasert skala for verdiaksen:�
Velg Lineær skala, Logaritmisk skala eller Prosentskala fra Angi aksevalg-lokalmenyen  m

under Verdiakse.

Prosentskalaer er kun tilgjengelige for 2D-stablede stolpe-, kolonne-, og 
områdediagrammer. Lineære og logaritmiske skalaer er kun tilgjengelige for 
2D-diagrammer som ikke er stablet. 3D-diagrammer kan kun bruke en lineær skala. 
(For sektordiagrammer viser du verdier som prosent ved å velge Vis sektorverdier som 
prosent fra lokalmenyen Datapunktinnstillinger.)

Hvis du vil endre fargen og teksturen for serieelementer eller formatere 
datapunktsymboler og verdietiketter, bruker du Serier-panelet i diagraminspektøren. 
Se «Formatere elementene i et diagrams dataserie».

For formateringsvalg som er unike for en gitt diagramtype (for eksempel avstanden 
mellom stolper for stolpediagrammer, eller avstanden mellom sektorene i 
sektordiagrammer), leser du delene som omhandler de diagramtypene: ved slutten av 
dette kapitlet.

Du kan også vise feilfelter og trendlinjer i de fleste diagramtyper. Se «Viser feilfelt i 
diagrammer» på side 152 og «Vise trendlinjer i diagrammer» på side 153.

Formatere elementene i et diagrams dataserie
Hvis du vil endre serieelementer, markerer du først et element i serien du vil 
endre. De fleste endringene utføres ved hjelp av kontrollene i Serier-panelet i 
diagraminspektøren.

Slik fyller du markerte serieelementer med spesialfarger og -mønstre:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter 

på Diagramfarger.
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 2 Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første lokalmenyen.

 3 Velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre lokalmenyen.

 4 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil fylle alle elementene i alle dataseriene, klikker du Bruk på alle. Det første  Â
fyllet brukes på elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre 
serien og så videre.

Hvis du vil fylle elementer i én dataserie, flytter du fyllet til et element (stolpe,  Â
kolonne og så videre) i serien.

Merk at disse fyllene ikke kan brukes for linje- og punktdiagrammer. Hvis du 
vil lære om formatering av serieelementer i disse diagramtypene, leser du 
«Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer» på side 159 og «Bruke 
punktdiagrammer» på side 160.

Slik justerer du opasitet, strøk, skygge og fyll for markerte serieelementer:�
Marker elementet du vil endre, klikk på grafikkinspektørknappen, og foreta deretter  m

endringene du vil ha.

Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte 
Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil justere en 
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget 
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på 
side 100 og «Fylle et objekt med en farge» på side 101.

Hvis du vil lære hvordan du bruker ett av dine egne bilder som fyll, leser du «Fylle et objekt 
med et bilde» på side 103.

Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til streken rundt et element, leser du «Endre 
kantlinjestil» på side 97.

Hvis du vil lære hvordan du endrer skyggene, leser du «Legge til skygger» på side 99.

Slik viser du og formaterer datapunktetiketter for markerte serier:�
Klikk på Serie i diagraminspektøren, og marker deretter Verdietiketter. Gjør deretter ett  m

av følgende:

Du plasserer etikettene ved å velge en etikettplassering fra plasseringsknappene:  Â
(innside øverst, midten, innside nederst eller utside for stablet venstre, eller høyre).

For stolpe- og kolonnediagrammer kan du velge å plassere etikettene innenfor 
stolpen nær toppen, midten eller bunnen, eller forbi slutten på stolpen. Det siste 
alternativet er ikke tilgjengelig for stablede stolpe- og kolonnediagrammer.

For områdediagrammer kan du velge å plassere etikettene innenfor områdefigurene 
nær toppen, midten eller bunnen, og du kan justere dem til venstre i midten eller til 
høyre.

For linjediagrammer kan du velge å plassere etikettene over, rett oppå eller under 
datapunktsymbolene, og du kan justere dem til venstre i midten eller til høyre.



Hvis du vil angi visningsformatet for dataverdiene, markerer du et valg fra Format- Â
lokalmenyen (les beskrivelsene under «Formatere diagramakser» på side 148 for mer 
informasjon). Velg Tilpasset hvis du vil bruke et tilpasset tallformat som du tidligere 
har angitt, eller hvis du vil lage et nytt tallformat. Hvis du vil ha mer informasjon, 
leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på side 189.

Angi om du vil vise negative tall med et minustegn foran tallet eller parenteser  Â
rundt tallet, ved å velge -100 eller (100) fra lokalmenyen.

Hvis du vil angi antall desimaler som vises, skriver du inn et tall i Desimaler-feltet. Â

Hvis du vil endre tekstattributtene til datapunktetikettene, leser du « Â Opprette 
konturtekst» på side 52.

Du kan bruke en rekke forskjellige visuelle effekter til å forbedre utseendet til 
dataserieelementer, for eksempel stolper (i kolonne- og stolpediagrammer), 
datapunktfigurer (i linje og punktdiagrammer) og områdefigurer.

Sektorstykker representerer også en dataserie, men disse har spesielle 
formateringshensyn. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Tilpasse utseendet til 
sektordiagrammer» på side 154.

For stolpe-, kolonne-, og områdediagrammer, kan du foreta formateringsvalg for 
å endre utseendet og stilen til dataseriefigurer og -symboler i Serier-panelet i 
diagraminspektøren.

Mange serieformateringsalternativer er også tilgjengelige i formatlinjen. Når du 
markerer et serieelement i et diagram, endres objektene i formatlinjen slik at det finnes 
passende alternativer for formatering av diagramserieelementer.

Viser feilfelt i diagrammer
Du kan vise feilfelter rundt datapunkter i aller diagramtyper, med unntak av 
sektordiagrammer. Velg blant forskjellige linjeender og -farger i grafikkinspektøren. 

Slik viser du feilfelt for datapunktene i en markert serie:�
 1 I diagraminspektøren klikker du på Serier, og klikker deretter Avansert nederst i 

Inspektør-vinduet. Deretter klikker du på Feilfelt.

For punktplottinger kan du ha feilfelt for begge dataseriene. Du angir dem separat ved 
å følge instruksjonene for begge aksene.

 2 I lokalmeny velger du hvordan du vil vise feilfeltene:

Positiv og Negativ:�  Viser fulle feilfelt, både over og under hvert datapunkt.

Kun positiv:�  Viser kun den delen av hvert feilfelt som faller over datapunktet.

Kun negativ:�  Viser kun den delen av hvert feilfelt som faller under datapunktet.

 3 I den andre lokalmenyen velger du feilfelttypen du vil vise:
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Fast verdi:�  Viser et feilfelt med samme absolutte verdi for hvert datapunkt. Angi en 
verdi i feltet ved siden av.

Prosent:�  Viser feilfelt basert på en fast prosentandel av hver datapunktverdi. Angi en 
prosentandel i feltet ved siden av.

Standardavvik:�  Viser feilfelt basert på standardavviket til datasettet. Angi antallet 
standardavvik i feltet ved siden av.

Standardfeil:�  Viser standardfeilfelt.

Tilpasset:�  Gjør det mulig å angi feilfelt basert på dine egne kriterier. I Positiv-feltet 
angir du hvor langt over datapunktene du vil at feilfeltene skal strekke. I Negativ-feltet 
angir du hvor langt under datapunktene du vil at feilfeltene skal strekke.

Vise trendlinjer i diagrammer
Trendlinjer er linjer som beregnes og tegnes for å passe dataene dine best mulig 
i henhold til ligningstypen du foretrekker. Du kan vise trendlinjer for de fleste 
diagramtyper, med unntak av stablet stolpe-, kolonne-, område- og sektordiagrammer.

Slik viser du en trendlinje for datapunktene i en markert serie:�
 1 Marker serien du vil vise en trendlinje for, og klikk deretter på Inspektør-knappen i 

verktøylinjen.

 2 Klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Serier.

 3 Klikk på avansert nederst i Serier-panelet. Deretter klikker du på Trendlinjer.

 4 Velg ligningen du vil bruke til å beregne trendlinjen fra følgende:

Lineær:�  Gir en rett linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig for 
enkle og lineære dataserier.

Logaritmisk:�  Gir en buet linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig 
når verdier vokser eller faller raskt og deretter flater ut.

Polynomisk:�  Gir en buet linje med topper og bunner som viser hvor verdier vokser 
og faller. Angi den polynomiske graden du vil bruke, i Grad-feltet. Grad 4 gir opptil 3 
topper eller bunner.

Potens:�  Gir en buet linje du kan bruke når du vil sammenligne målinger som vokser 
i en bestemt grad. Du kan ikke bruke potens sammen med data som inneholder null 
eller negative verdier.

Eksponentiell:�  Gir en buet linje du kan bruke når verdier vokser eller faller i stadig 
økende grad. Du kan ikke bruke eksponentiell sammen med data som inneholder null 
eller negative verdier.

Glidende gjennomsnitt:�  Gir en trendlinje ved hjelp av antallet datapunkter du 
angir i Periode-feltet. Gjennomsnittet regnes ut og brukes som trendlinjepunkt. Angi 
perioden du vil bruke, i feltet ved siden av.



 5 Hvis du vil se ligningen som beskriver en trendlinje, markerer du linjen og velger 
deretter Vis ligning. Du kan flytte denne ligningen dit du vil at den skal vises på 
lysbildet.

 6 Hvis du vil se R-kvadratverdien som ble brukt til å beregne en trendlinje, markerer du 
linjen og velger deretter Vi R^2-verdi. Du kan flytte dette tallet dit du vil at den skal 
vises på lysbildet.

 7 Hvis du vil vise en etikett for en trendlinje, markerer du den og velger deretter Etikett. 
Skriv inn en etikett i feltet ved siden av.

 8 Hvis du vil endre linjefargen eller -tykkelsen, markerer du den og klikker deretter på 
grafikkknappen i Inspektør-vinduet. Utfør justeringer ved hjelp av Strek-kontrollene i 
grafikkinspektøren.

Formatere teksten i diagramtitler, -etiketter og -forklaringer
Du kan endre størrelse og utseende for diagram- og aksetitler, akseetiketter, 
datapunktetiketter og forklaringer.

Slik formaterer du teksten til etiketter og forklaringer:�
 1 Avhengig av hvilken tekst du vil formatere, velger du ett av objektene:

Hvis du vil formatere aller diagramtitler og etiketter (unntatt diagramforklaringen) klikker 
du på diagrammet for å endre all teksten til dine font og fargevalg.

Hvis du vil formatere teksten for alle datapunkter i kun én serie, markerer du tekstruten for 
ett datapunkt i serien.

Hvis du vil formatere teksten i en akseetikett, markerer du teksten.

Hvis du vil formatere teksten for alle serieetiketter, markerer du serieetikettruten.

Hvis du vil endre teksten i en diagramforklaring, markerer du forklaringen.

 2 Bruke formatlinjen eller Fonter-vinduet for å formatere teksten.

Du finner instruksjoner i «Endre tekststørrelse» på side 52 og «Gjøre tekst uthevet, 
kursiv eller understreket» på side 50.

Tilpasse utseendet til sektordiagrammer
Et sektordiagram representerer kun ett datasett, og hver sektor er én datapunktverdi i 
det settet (det første datapunktet fra hver dataserie). Hvis dataseriene er i rader, brukes 
kun den første kolonnen for å opprette diagrammet; hvis dataseriene er i kolonner, 
brukes kun den første raden for å opprette diagrammet. Du kan opprette et diagram 
med et hvilket som helst datasett ved å flytte det til den første raden eller kolonnen i 
tabellen i Diagramdataredigering.

Hvis du vil justere utseendet til en enkeltsektor, må du først markere sektordiagrammet 
og deretter markere sektorene du vil endre.
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Slik markerer du sektorer i et markert sektordiagram:�
Hvis du vil markere en sektor, klikker du på den. m

Hvis du vil markere alle stykkene, markerer du et hvilket som helst stykke og trykker på  m

Kommando-A.

Hvis du vil markere stykker som ikke er ved siden av hverandre, holder du nede  m

Kommando-tasten mens du markerer hvert stykke.

Hvis du vil markere flere stykker som er ved siden av hverandre, markerer du det første  m

stykket, og holder deretter nede Skift-tasten mens du markerer det siste stykket.

Endre sektordiagramfarger og -teksturer
Slik endrer du diagramfarger og -mønstre:�

 1 Hvis du vil fylle serieelementer med spesialfarger eller -teksturer, klikker du på 
Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og klikker deretter 
på Diagramfarger. Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første 
lokalmenyen, og velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre 
lokalmenyen. Gjør deretter ett av følgende: 

Hvis du vil fylle alle sektorene, klikker du på Bruk på alle. Det første fyllet brukes på 
elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre serien og så videre.

Hvis du vil fylle én sektor, flytter du fyllet til sektoren.

 2 Hvis du vil justere opasitet, strek, skygge og andre grafiske attributter for 
enkeltsektorer, markerer du sektoren du vil endre, klikker på grafikkinspektørknappen, 
og foretar endringene du vil ha.

Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte  Â
Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil justere en 
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget 
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på 
side 100 og «Fylle et objekt med en farge» på side 101.

Hvis du vil lære hvordan du bruker en av dine egne bilder som fyll, leser du « Â Fylle et 
objekt med et bilde» på side 103.

Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til streken rundt elementet, leser du  Â
«Endre kantlinjestil» på side 97.

Hvis du vil lære hvordan du endrer skyggene, kan du lese « Â Legge til skygger på 
sektordiagrammer og sektorer» på side 157.

Hvis du vil lære hvordan du endrer dybdeegenskapene til et 3D-sektordiagram, leser  Â
du «Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer» på side 161.

Vise etiketter i et sektordiagram
Hvis du vil vise serie- og datapunktetiketter i sektordiagrammer, bruker du 
diagraminspektøren. 



Slik viser du serienavn eller datapunktetiketter i et sektordiagram:�
 1 Marker diagrammet eller enkeltsektorer som du vil vise en etikett eller et serienavn for.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på diagraminspektørknappen.

 3 Marker Etiketter, og flytt deretter Plassering-skyvekontrollen slik at datapunktetiketten 
er nærmere – eller lengre unna – midten av sektordiagrammet. Du kan også angi en 
verdi i feltet som angir hvor langt enkeltsektoren er fra midten av sektordiagrammet. 
Verdien som angis, vises som en prosentverdi av sektordiagrammets radius.

 4 Hvis du vil vise verdiene i et bestemt format, velger du ett av følgende fra Format-
lokalmenyen og endrer innstillingene:

Tall:�  Viser datapunktverdien uten enheter. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et 
minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra 
lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.

Valuta:�  Viser datapunktverdien som et pengebeløp. Velg valutaenhetssymbolet fra 
Symbol-lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du 
Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et minustegn foran verdien 
eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra lokalmenyen. Velg 
Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.

Prosent:�  Viser datapunktverdien delt på 100. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et 
minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra 
lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.

Dato og tid:�  Viser datapunktverdier med dato og tid-format.

Varighet:�  Viser datapunktverdier som en tidsenhet, for eksempel sekunder, minutter 
eller uker.

Brøk:�  Viser datapunktverdien som er mindre enn 1 som ett heltall over et annet. 
(Hvis verdiene er større enn 1, vil du ikke se en brøkvisning av dataene.) Velg hvor 
nøyaktig avrundingen av brøkene skal være i Nøyaktighet-lokalmenyen. Hvis du velger 
et alternativ som Halvdeler eller Fjerdeler presenteres verdiene som en del av hele 
sektordiagrammet, rundet til den nærmeste brøken du har valgt. 

Vitenskapelig:�  Viser datapunktverdier i vitenskapelig notasjon, der 10 opphøyd i en 
potens presenteres som «E+» et heltall. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som 
skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Tilpasset:�  Velg et tilpasset tallformat du har opprettet, eller opprett et nytt. Hvis du 
vil vite mer, leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på 
side 189.

 5 Hvis du vil vise serienavnet, velger du Vis serienavn.
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Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram
Hvis du vil framheve sektorer, kan du skille dem ut fra sektordiagrammet. 

Skill ut en enkeltsektor ved å 
bruke Spredning-skyveknappen.

Slik kan du skille ut enkeltsektorer:�
Hvis du vil flytte én sektor fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, markerer du  m

den og flytter den, eller du kan bruke Spredning-skyveknappen i diagraminspektøren.

Hvis du vil flytte flere sektorer fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, holder du  m

nede Skift- eller Kommando-tasten mens du markerer sektorene du vil ha. Deretter 
flytter du dem eller flytter Spredning-skyvekontrollen i diagraminspektøren.

Hvis du vil flytte alle sektorene fra midten av et 3D-sektordiagram, markerer du  m

diagrammet før du flytter Spredning-skyvekontrollen i diagraminspektøren.

Legge til skygger på sektordiagrammer og sektorer
Du kan legge til skygger på enkeltsektorer eller hele sektordiagrammet. Hvis du legger 
til skygger for enkeltsektorer, ser det ut som om sektorene er på forskjellige lag, slik at 
når du legger til en skygge for en sektor er det ofte lurt å skille den først.

Slik legger du til skygger:� 
 1 Marker diagrammet eller enkeltvise sektorer. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk 

deretter på diagraminspektørknappen. Gjør ett av følgende:

 Â Hvis du vil legge til skygger på enkeltsektorer, velger du Individuelt fra Skygge-
lokalmenyen.

 Â Hvis du vil legge til skygger på hele diagrammet, velger du Gruppe fra Skygge-
lokalmenyen.

 2 Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren.

Du finner instruksjoner i «Legge til skygger» på side 99.

Rotere 2D-sektordiagrammer
Du kan bruke forskjellige teknikker til å rotere et 2D-sektordiagram. 



Slik kan du rotere et sektordiagram:�
Marker diagrammet, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på  m

diagraminspektørknappen, og bruk deretter Roteringsvinkel-hjulet eller feltet.

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på metrikkinspektørknappen, og flytt deretter  m

Roter-hjulet eller bruk Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for diagrammet.

Markerer diagrammet, hold nede Kommando-tasten, og flytt musepekeren mot  m

et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek med pil i begge ender. 
Deretter flytter du et markeringshåndtak.

Hvis du vil rotere diagrammet i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando- m

tastene mens du flytter et markeringshåndtak eller Roter-hjulet.

Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- og 
kolonnediagrammer
I stolpe- og kolonnediagrammer, kan du justere avstanden mellom settene med 
stolper eller kolonner (datasettene). I diagrammer det datasettene ikke er stablet, kan 
du også justere avstanden mellom hver stolpe eller kolonne (enkeltvise datasett). Du 
kan også legge til skygger på enkeltvise dataserier eller hele diagrammet.

I stolpe og kolonnediagrammer som ikke er stablet, kan du også velge å vise 
serienavnene.

Slik tilpasser du stolpe- og kolonnediagrammer:�
 1 Marker et stolpe- eller kolonnediagram.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter 
på Diagram.

 3 Gjør ett av følgende:

Endre avstanden mellom stolper eller kategorier: Â

Hvis du vil endre avstanden mellom stolper, skriver du inn en verdi (eller klikker på 
pilene) i «Avstand mellom stolper»-feltet.

Hvis du vil endre avstanden mellom kategorier (i ikke-stablede diagrammer), angir du 
en verdi i «Avstand mellom sett»-feltet.

Verdien er prosentandelen av stolpetykkelsen. Hvis du reduserer avstanden mellom 
stolper, blir de tykkere. Du kan også flytte musepekeren til kanten av en stolpe til 
det blir en tohodet pil, og deretter flytte for å gjøre stolpene tykkere eller tynnere.

Legge til skygger: Â

Hvis du vil legge til skygger på enkeltstolper, velger du Individuelt fra Skygge-
lokalmenyen.

Hvis du vil legge til skygger på hver stolpegruppe, velger du Gruppe fra Skygge-
lokalmenyen.
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Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren. Du finner 
instruksjoner i «Legge til skygger» på side 99.

Hvis du vil vise serienavn, velger du Vis serienavn fra Angi aksevalg-lokalmenyen  Â
under Kategoriakse i Akse-panelet i diagraminspektøren. (Dette alternativet er ikke 
tilgjengelig for stablede stolpe- og kolonnediagrammer.)

Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer
I område- og linjediagrammer kan du bruke symboler (sirkler, trekanter, firkanter og 
ruter) til å representere datapunkter. Du kan også vise en rett eller buet linje mellom 
datapunktene. 

Datapunktene for 
denne dataserien 
er triangler.

Datapunktene 
for denne 
dataserien er 
sirkler.

Slik kan du endre datapunktsymbolene og forbindelseslinjen:�
Hvis du vil endre datapunktsymbolet, markerer du en dataserie (områdefigur eller  m

linje), klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og 
klikker deretter på Serie. Velg et symbol fra Datasymbol-lokalmenyen. Juster størrelsen 
på datapunktsymbolene ved å angi en verdi eller ved å bruke trinnkontrollen i feltet 
ved siden av.

Koble sammen punkt 
med en kurve.

Velg et symbol du vil 
bruke for datapunktene.

Hvis du vil knytte sammen punktene med en kurve, markerer du en dataserie (linje), og  m

velger deretter Kurve fra Koble punkter-lokalmenyen.

Hvis du vil endre linjefargen, markerer du en linje, klikker på Inspektør i verktøylinjen,  m

klikker på grafikkinspektørknappen, og bruker deretter Strek-kontrollene. Du finner 
instruksjoner i «Endre kantlinjestil» på side 97.

Vise datapunktsymboler i områdediagrammer
I områdediagrammer kan du bruke symboler (sirkler, trekanter, firkanter og ruter) til å 
representere datapunkter.



Slik viser du datapunktsymboler:�
 1 Marker en dataserie (områdefigur eller linje), klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på 

diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Serie.

 2 Velg et symbol fra Datasymbol-lokalmenyen.

 3 Juster størrelsen på datapunktsymbolene ved å angi en verdi eller ved å bruke 
trinnkontrollen i feltet ved siden av.

Bruke punktdiagrammer
Punktdiagrammer presenterer data forskjellig fra andre diagramtyper. De krever minst 
to kolonner eller rader med data for å presentere verdier for én dataserie. Hvis du vil 
vise flere dataserier, bruker du flere par med kolonner eller rader.

Hvert par med verdier bestemmer posisjonen til ett datapunkt. Den første dataverdien 
i paret er X-aksen til punktet. Den andre dataverdien er Y-aksen til punktet. Hvis 
du allerede har laget et diagram med datapunkter som ikke forekommer i par, og 
deretter endrer diagrammet til et punktdiagram, er det mulig at Keynote ikke plotter 
dataene som forventet. Avhengig av hvordan dataene er ordnet i tabellen er det 
mulig at dataene ikke kan plottes i det hele tatt. Forsikre deg om at du har angitt 
x- og y-punktverdier for hver dataserie du vil plotte før du velger å opprette et 
punktdiagram.

Før du kan endre utseendet til datapunktsymboler eller -linjer, må du markere et 
symbol eller en linje av interesse og deretter åpne diagraminspektøren. 

Hvis du vil endre utseendet til markerte datapunktsymboler og -linjer, gjør du ett av 
følgende:�
Foreta et valg fra Datasymbol-lokalmenyen, og juster deretter størrelsen på symbolet  m

ved å angi en verdi eller ved å bruke trinnkontrollen i feltet ved siden av.

Hvis du vil knytte sammen punktene til den markerte serien med en rett eller kurvet  m

linje, velger du et alternativ fra Koble punkter-lokalmenyen.

Hvis du vil endre fargen til datapunktene eller linjene i diagrammet, markerer du et  m

datapunkt eller en linje du vil endre, og klikker deretter grafikkinspektøren. (Merk 
at du kan endre fargene separat for datapunkter, linje, og trendlinje, selv om de 
representerer samme dataserie.) I grafikkinspektøren klikker du på Strek-fargefeltet og 
velger deretter en farge fra Farger-vinduet.

Hvis du vil endre stilen og tykkelsen til en hvilken som helst linje i diagrammet,  m

markerer du den og velger en linjestil fra Strek-lokalmenyen. Angi en verdi eller bruk 
trinnkontrollen i feltet ved siden av for å justere linjetykkelsen.

Hvis du vil lære hvordan du viser en trendlinje for den markerte serien, leser du «Vise 
trendlinjer i diagrammer» på side 153. I punktdiagrammer, kan du vise feilfelt for både 
x- og y-aksemålinger. Hvis du vil lære mer om visning av feilfelter, leser du «Viser feilfelt 
i diagrammer» på side 152.
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Tilpasse 2-aksediagrammer og blandede diagrammer
Diagrammer med to akser inneholder et linjediagram plassert over et kolonne- 
eller områdediagram og viser forskjellige verdiakser (y-akse) for hvert diagram. 
Aksen på venstre side i diagrammet tilhører den første dataserien som vises 
i Diagramdataredigering, og som vises ved en linje, og kalles Verdiakse (Y1). 
Aksen på høyre side i diagrammet tilhører den andre dataserien som vises i 
Diagramdataredigering, og som vises ved kolonner, og kalles Verdiakse (Y2). 
Diagraminspektøren inneholder kontroller som gjør det mulig å formatere aksene hver 
for seg. Illustrasjonen nedenfor viser et diagram med to akser.

Dette er y-aksen for 
dataserien, vist som en 

linje.

Dette er y-aksen for 
dataserien, vist i søyler.

Blandede diagrammer viser ett diagram hvor hver av de to seriene kan representeres 
av forskjellige diagramtyper. Én dataserie kan for eksempel representeres av et 
linjediagram, og den andre av et kolonnediagram.

For både 2-aksediagrammer og blandede diagrammer, kan kun én dataserie 
representeres i hver diagramtype. Begge dataseriene kan representeres som et 
kolonne-, linje- eller områdediagram.

Slik endrer du en diagramtype i figuren:
 1 Marker dataserien du vil endre diagramtypen for.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på Diagraminspektør-knappen, og klikk deretter 
på Serie.

 3 Velg en diagramtype fra Serietype-lokalmenyen.

Du kan videre formatere diagramaksene eller tilpasse utseendet til dataserieelementer, 
akkurat som for andre diagramtyper. Les «Plassere og formatere et diagrams tittel 
og forklaring» på side 146, «Formatere diagramakser» på side 148 og «Formatere 
elementene i et diagrams dataserie» på side 150 for mer informasjon.

Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer
For 3D-diagrammer kan du endre visningsvinkelen og lyssettingsvinkelen for 
diagrammet. 



Slik endrer du visningsvinkel:�
Marker 3D-diagrammet og flytt ett av pilhodene i fireveispilhodet som vises. m

Slik justerer du 3D-sceneinnstillinger:�
 1 Marker et 3D-diagram, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på 

diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Diagram.

 2 Hvis du vil endre visningsvinkelen for diagrammet, flytter du et pilhode i blå pil-
knappen til du har plassert diagrammet slik du vil ha det.

 3 Hvis du vil endre lyssettingsvinkelen og -intensiteten, velger du et alternativ fra 
Lyssettingsstil-lokalmenyen som skaper utseendet du vil ha.

 4 Hvis du vil endre dybden til diagramelementene, flytter du Diagramdybde-
skyvekontrollen.

Hvis du flytter til høyre, ser det ut som om diagramelementene strekker seg ut mot 
den som ser på. Hvis du oppretter et veldig dypt diagram, er det mulig at du må endre 
størrelsen på den for å få plass på lysbildet.

 5 Hvis du vil forbedre kantene på et 3D-sektordiagram, velger du Vis skråkanter.
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Legg til og formater tabeller med så mange rader og 
kolonner som du trenger. Slå sammen og del celler for å lage 
interessante layouter for tekst og bilder.

Med tabeller kan du presentere data og informasjon på en enkel og oversiktlig måte. 
Tabeller kan også bli brukt som et rammeverk for presentasjon av tekst og bilder i 
kreative layouter. Keynote gir deg verktøyene du trenger til å designe allsidige tabeller 
og lage visuelle hjelpemidler som forbedrer presentasjonen. Hvis Keynote Keynote 
brukes sammen med tabellbygg, kan selv talldata legges fram på en spennende 
måte. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med tabellbygg, leser du 
«Opprette et tabellbygg» på side 129.

Tabeller i Keynote kan utføre matematiske beregninger sammen med de innebygde 
funksjonene og formlene i iWork. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du 
bruker formlene og funksjonene som er tilgjengelig i iWork, leser du Brukerhåndbok 
for iWork-formler og -funksjoner eller åpner Hjelp for iWork-formler og -funksjoner ved 
å velge Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Legge til en tabell
Når du legger til en ny tabell i Keynote, vises det som en tabell med tre rader og tre 
kolonner. Om tabellen har tittelrader og -kolonner, er avhengig av temaet du bruker. 
Tabellene er designet for å tilsvare temaet. 

Du kan enkelt tilpasse tabellen med så mange kolonner og rader som du vil, og legge 
til eller fjerne tittelkolonner og tittel- og bunnrader før du skriver inn innhold i cellene.

Slik oppretter du en ny tabell:�
 1 Klikk på Tabell i verktøylinjen (eller velg Sett inn > Tabell).

En tabell med tre rader og tre kolonner vises.

 2 Juster antallet rader og kolonner ved å angi antallet i rader- og kolonnefeltene i 
formatlinjen.

10Bruke tabeller



 3 Hvis du vil legge til én eller flere tittelkolonner, klikker du på tittelkolonneknappen i 
formatlinjen og markerer antallet du vil ha (maks. 5), fra lokalmenyen.

Hvis du nå klikker på tittelkolonneknappen, legger du til eller fjerner én tittelkolonne, 
med mindre du allerede har lagt til flere titler eller har skrevet inn innhold i cellene.

 4 Hvis du vil legge til én eller flere tittelrader, klikker du på tittelradknappen i 
formatlinjen og velger antallet du vil ha (maks. 5), fra lokalmenyen.

Hvis du nå klikker på tittelradknappen, legger du til eller fjerner én tittelrad, med 
mindre du allerede har lagt til flere titler eller har skrevet inn innhold i cellene.

 5 Hvis du vil legge til én eller flere bunnrader, klikker du på tittelradknappen i 
formatlinjen og velger antallet du vil ha (maks. 5), fra lokalmenyen.

Hvis du nå klikker på bunnradknappen, legger du til eller fjerner én bunnrad, med 
mindre du allerede har lagt til flere bunnrader eller har skrevet inn innhold i cellene.

 6 Flytt ett av markeringshåndtakene for å endre størrelsen på tabellen.

Hvis du vil beholde tabellens proporsjoner, holder du ned Skift-tasten mens du flytter.

Hvis du vil ta utgangspunkt i tabellens midtpunkt når du utvider, holder du nede Tilvalg-
tasten mens du drar.

 7 Flytt tabellen for å plassere den der du vil ha den på arbeidsområdet.

Slik tegner du en tabell med det ønskede antallet rader og kolonner:�
 1 Hold nede Tilvalg-tasten, og klikk på Tabell i verktøylinjen.

 2 Slipp Tilvalg-tasten og flytt musepekeren over arbeidsområdet (pekeren blir til et 
trådkors).

Når du beveger musen, vises en tabell og antallet rader og kolonner øker eller 
reduseres i takt med størrelsen på tabellen.

 3 Du endrer størrelse og plassering på tabellen som beskrevet over.

Slik kan du opprette en ny tabell fra en eksisterende tabell:�
Hvis du vil lage en ny tabell basert på én eller flere tilstøtende celler i en eksisterende  m

tabell, markerer du cellen(e). Deretter flytter du dem til et tomt område på 
arbeidsområdet.

Kopier en tabell i et Pages-dokument eller Numbers-regneark, og lim det inn på  m

arbeidsområdet.

Merk:  Rader og kolonner som er skjult i Numbers-regnearket, samt eventuelle 
kommentarer lagt til i tabellceller i Numbers, kopieres ikke til Keynote.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver inn innhold i tabellceller, leser 
du «Skrive inn innhold i tabellceller» på side 168.
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Etter at du har opprettet en tabell, kan du når som helst legge til og slette rader og 
kolonner, endre størrelsen på rader, kolonner og celler, endre cellefarger, kantlinjestiler 
og annet slik at tabellen ser ut slik du vil.

Legg til rader i en tabell
Du kan legge til rader inne i en tabell eller i utkanten av tabellen. Hvis en tabell 
inneholder én eller flere bunnrader, legges rader som legges til nederst i tabellen, 
over bunnraden. Hvis en tabell inneholder en tittelrad, legges nye rader som legges til 
øverst i tabellen, etter tittelraden. 

Slik legger du til rader:�
Marker tabellen, og skriv deretter inn hvor mange rader du vil ha, i radtallfeltet i  m

formatlinjen.

Nye rader legges til ved slutten av tabellen.

Hvis du vil legge til en rad ved slutten av tabellen, trykker du på tabulatortasten når  m

den siste cellen i tabellen (før eventuelle bunnrader) er markert.

Hvis du vil legge til en enkeltrad i tabellen, markerer du en celle og velger deretter  m

Format > Tabell > Legg til rad over eller Legg til rad under.

Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i 
tabellinspektøren. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellknappen, og klikk 
deretter på Tabell.

Hvis du vil legge til flere rader i tabellen, markerer du like mange rader som antallet  m

nye rader du vil legge til (hvis du for eksempel vil legge til tre rader, markerer du tre 
rader). Deretter velger du Format > Legg til rad over eller Legg til rad under.

Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i 
tabellinspektøren. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen, 
og klikk deretter på Tabell.

Du kan dele celler i to like rader. Les « m Dele tabellceller» på side 175 for å finne ut 
hvordan.

Legg til kolonner i en tabell
Du kan legge til kolonner inne i en tabell eller i utkanten av tabellen. Hvis en tabell 
inneholder en tittelkolonne, legges nye kolonner som legges til på venstre side i 
tabellen, etter tittelkolonnen. 

Slik legger du til kolonner:�
Marker tabellen, og skriv deretter inn hvor mange kolonner du vil ha, i kolonnetallfeltet  m

i formatlinjen.

Nye kolonner legges til ved slutten av tabellen.

Hvis du vil legge til en enkeltkolonne i tabellen, markerer du en celle og velger  m

deretter Format > Tabell > Legg til kolonne over eller Legg til kolonne under.



Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i 
tabellinspektøren. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen, 
og klikk deretter på Tabell.

Hvis du vil legge til flere kolonner i tabellen, markerer du like mange kolonner som  m

antallet nye kolonner du vil legge til (hvis du for eksempel vil legge til tre kolonner, 
markerer du tre kolonner). Deretter velger du Format > Legg til kolonne over eller 
Legg til kolonne under.

Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i 
tabellinspektøren. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen, 
og klikk deretter på Tabell.

Du kan dele celler i to like rader. Les « m Dele tabellceller» på side 175 for å finne ut 
hvordan.

Slette tabellrader og kolonner
Hvis du vil slette én eller flere rader eller kolonner i en tabell, må du først markere 
minst én celle i hver av radene og kolonnene som du vil slette. 

Slik sletter du markerte rader og kolonner:�
Velg Format > Tabell > Slett kolonne eller Slett rad. m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen. Klikk på Tabell  m

i tabellinspektøren, og velg deretter Slett rad eller Slett kolonne fra Rediger rader/
kolonner-lokalmenyen.

Endre størrelse på en tabell
Du kan forstørre eller forminske tabeller ved å dra i markeringshåndtakene eller ved 
å bruke metrikkinspektøren. Du kan også endre størrelsen på en tabell ved å endre 
størrelsen på kolonnene og radene i tabellen.

Slik endrer du størrelsen på en markert tabell:�
Dra i et av de firkantede markeringshåndtakene som vises når tabellen markeres. m

Hvis du vil beholde tabellens proporsjoner, holder du ned Skift-tasten mens du flytter.

Hvis du vil ta utgangspunkt i tabellens midtpunkt, holder du nede Tilvalg-tasten mens du 
drar.

Hvis du vil endre størrelsen på tabellen i én retning, drar du i et sidehåndtak i stedet for et 
hjørnehåndtak.

Hvis du vil endre størrelsen ved å angi nøyaktig størrelse, markerer du en  m

tabell eller tabellcelle, klikker på Inspektør i verktøylinjen, og klikker deretter på 
metrikkinspektørknappen. Angi en ny bredde og høyde i Størrelse-feltene. Hvis du vil 
beholde tabellproporsjonene, markerer du «Begrens størrelsesforhold» før du endrer 
bredde- og høydeverdiene.
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Endre størrelse på tabellrader og -kolonner
Den enkleste måten å endre størrelse på rader og kolonner, er å flytte kantlinjene. Du 
kan også markere én eller flere celler og bruke menykommandoer for å gi radene og 
kolonnene samme høyde og bredde. 

Hvis du vil angi nøyaktig størrelse for radhøyde eller kolonnebredde, bruker du 
tabellinspektøren.

Hvis celleinnholdet er for stort for cellen, vises en klippeindikator (et lite plusstegn i 
en firkant nederst i høyre hjørne i cellen). Med tabellinspektøren kan du angi at cellen 
automatisk skal endre størrelse slik at innholdet får plass.

Slik endrer du størrelse på enkeltrader og -kolonner:�
Hvis du vil endre størrelsen på en enkeltlinje, flytter du den nederste kantlinjen til  m

raden opp eller ned.

Hvis du vil endre størrelse på én kolonne, flytter du kolonnekantlinjen til høyre eller  m

venstre.

Slik utjevner du radhøyder og kolonnebredder:�
Hvis du vil at alle rader skal være like store, markerer du tabellen og velger Format >  m

Tabell > Fordel rader likt.

Hvis du vil at flere rader skal være like store, markerer du én eller flere celler i raden og  m

velger Tabell > Fordel rader likt. Radene trenger ikke å være tilstøtende.

Hvis du vil at alle kolonner skal være like store, velger du Format > Tabell > Fordel  m

kolonner likt. 

Hvis du vil at flere kolonner skal være like store, markerer du én eller flere celler i  m

kolonnen og velger Tabell > Fordel kolonner likt. Kolonnene trenger ikke å være 
tilstøtende.

Slik angir du størrelsen for radhøyde og kolonnebredde:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 2 Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

 3 Angi verdier i Kolonnebredde- og Radhøyde-feltene.

Slik angir du at tabellceller automatisk skal tilpasses innhold:�
Velg «Tilpass størrelse etter innhold automatisk» i tabellinspektøren. m

Alle tabellcellene tilpasses slik at innholdet får plass.



Skrive inn innhold i tabellceller
Hvis du vil skrive inn tekst i en celle, markerer du en celle og begynner å skrive. Hvis du 
vil markere tekst som allerede er i en celle, må du plassere innsettingspunktet i cellen. 
I begge modusene kan du navigere i tabellen ved hjelp av piltastene, og du kan raskt 
og enkelt skrive inn tekst i cellene. 

Her er tips for å skrive i tabellceller:�
Hvis du vil skrive inn tekst, markerer du en celle og begynner å skrive. m

Hvis du vil plassere innsettingspunktet i en celle, klikker du for å markere tabellen. Klikk  m

igjen for å markere cellen, og klikk en tredje gang for å plassere innsettingspunktet i 
cellen.

Etter at innsettingspunktet har blitt plassert i cellen, kan du markere teksten ved 
å flytte markøren over den. Du kan også dobbeltklikke for å markere et ord og 
trippelklikke for å markere et avsnitt.

Hvis du vil sette inn et avsnittsskift, trykker du på returtasten når innsettingspunktet er  m

i cellen.

Hvis du vil sette inn et linjeskift, trykker du på Tilvalg-returtasten når  m

innsettingspunktet er i cellen.

Hvis du vil sette inn en tabulator i en tabell, trykker du på Tilvalg-tabulatortasten når  m

innsettingspunktet er i cellen.

Hvis du vil angi tekstjustering, markerer du én eller flere celler og klikker på en  m

tekstjusteringsknapp i formatlinjen for å justere tekst til venstre eller høyre, sentrere 
tekst eller gi den rette marger, eller hvis du vil justere tekst øverst, nederst eller midt i 
cellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser tabellstørrelsen til innhold  m

som ikke passer, leser du «Endre størrelse på tabellrader og -kolonner» på side 167.

Tabellceller som ikke er store nok til å vise innholdet, har en klippeindikator nederst.

Klippindikatoren

Hvis du vil endre skrifttypen, markerer du én eller flere celler og klikker på en  m

tekstformateringsknapp i formatlinjen.

Velg en font.

Velg en skrifttype.

Velg fontstørrelse.

Velg tekstfarge.

Hvis du vil forsikre deg om at Keynote tolker det du skriver som et tall, tekst eller  m

annen verditype, gir du cellene en celleverdiformat. Les emnene under «Formatere 
tabellcelleverdier for visning» på side 183.
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Merk:  Tekststrenger ignoreres i funksjoner som bruker verdier til å utføre beregninger.

I tillegg til å formatere tekst ved hjelp av formatlinjen, som beskrevet over, kan du også 
formatere tekst i tabellceller på samme måte som du formaterer tekst på andre måter. 
Les emnene under «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 50.

Du kan bruke finn og erstatt- og stavekontrollfunksjoner i tabeller på samme måte 
som annen tekst. Les emnene under «Se etter tekstfeil på lysbildene» på side 70.

Hvis du vil ha mer informasjon om flytting og sletting av innholdet i tabellceller, leser 
du «Redigere innholdet i tabellceller» på side 171.

Markere og navigere i tabellceller
Hvis du vil kunne navigere i en tabell, markerer du tabellcellene, men unngår å 
markere tekst i en celle. Når du markerer en celle, markeres kantlinjene. 

Slik markerer du en tabellcelle:�
Klikk én gang for å markere tabellen, og klikk igjen for å markere en enkeltcelle. m

Når en celle er markert, bruker du tabulator-, retur-, og piltastene for å flytte 
markeringen til en tilstøtende celle.

Slik markerer du flere celler, rader og kolonner:
Hvis du vil markere tilstøtende tabellceller, markerer du én celle og holder nede Skift- m

tasten mens du markerer tilstøtende celler.

Du kan også klikke på en celle og deretter flytte markeringen til flere celler.

Hvis du vil markere ikke-tilstøtende celler, holder du nede Kommando-tasten mens du  m

markerer celler. Kommando-klikk igjen hvis du vil fjerne markeringen til en celle.

Hvis du vil markere en enkeltrad eller -kolonne, markerer du én celle og velger  m

derfra Marker rad eller Marker kolonne fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i 
tabellinspektøren.

Hvis du vil markere flere rader, markerer du to eller flere vertikalt tilstøtende celler.  m

Deretter velger du Marker rad.

Hvis du vil markere flere kolonner, markerer du to eller flere horisontalt tilstøtende  m

celler. Deretter velger du Marker kolonne.

Slik flytter du markeringen fra cellene i tabellen til å gjelde for hele tabellen:
Trykk på Kommando-returtasten, eller klikk utenfor tabellen og klikk deretter på et  m

hvilket som helst sted i tabellen.

Når en celle er markert, kan du bruke snarveier til å markere tilstøtende celler.



Slik markerer du Gjør dette

Neste celle til høyre Trykk på tabulatortasten.
Hvis du i den siste kolonnen trykker på 
tabulatortasten, markeres den første cellen i den 
neste raden.
Hvis du trykker på tabulatortasten i den siste 
cellen, legges en ny rad til og den første cellen 
markeres.

Neste celle til venstre Trykk Skift-tabulatortasten.

Neste celle nedover Trykk på nedoverpil.

Neste celle oppover Trykk på oppoverpil.

Autoutfylle tabellceller
Med autoutfylling kan du angi at innholdet som er i én eller flere celler, automatisk skal 
legge til verdier i tilstøtende celler. 

Slik autoutfyller du tabellceller:�
Hvis du vil lime inn innholdet og fyllet fra én celle til tilstøtende celler, markerer du  m

cellen og drar fyllhåndtaket (en liten sirkel nederst i høyre hjørne) over cellene hvor du 
vil lime inn innholdet.

Når du plasserer markøren over fyllhåndtaket, vises den som et stort plusstegn (+), 
noe som indikerer at du begynne å flytte over cellene som du vil fylle. Alt av data, 
celleformater, formler og fyll i den markerte cellen, limes inn. Hvis målcellen inneholder 
data, overskrives dette med dataene i cellen du limer inn. 

Hvis du vil lime inn innholdet og fyllet fra en celle til én eller flere celler i samme rad  m

eller kolonne, markerer du én eller flere tilstøtende celler og velger ett av følgende.

Format > Tabell > Fyll > Fyll mot høyre:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i 
den markerte cellen lengst mot venstre.

Format > Tabell > Fyll mot venstre:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
markerte cellen lengst mot høyre.

Format > Tabell > Fyll oppover:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
markerte cellen lengst ned.

Format > Tabell > Fyll nedover:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
markerte cellen lengst opp.

Alt av data, celleformater, formler og fyll i den markerte cellen, limes inn. Hvis målcellen 
inneholder data, overskrives dette med dataene i cellen du limer inn.

Du også legge til verdier til celler basert på verditeksturer. Hvis en celle for eksempel  m

inneholder en ukedag eller en måned, kan du markere cellen og deretter dra til høyre 
eller nedover. Neste dag eller måned legges da automatisk til i den tilstøtende cellen. 
Fyllalternativene som er beskrevet over brukes.
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Hvis du vil lage nye verdier basert på tallmønster, markerer du én eller flere celler før 
du drar cellen(e). Hvis for eksempel to markerte celler inneholder henholdsvis 1 og 2, 
legges 3 og 4 automatisk til når du drar gjennom de to tilstøtende cellene. Og hvis to 
markerte celler inneholder henholdsvis 1 og 4, legges 7 og 10 automatisk til når du 
drar gjennom de to tilstøtende cellene (verdier økes med 3).

Autoutfylling skaper ikke et vedvarende forhold mellom cellene i gruppen. Etter 
autoutfylling kan du endre cellene uavhengig av hverandre.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og formlene i iWork og hvordan du 
bruker dem, leser du Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner eller velger Hjelp > 
«Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Redigere innholdet i tabellceller
Du kan endre, slette, kopiere, bytte og flytte innholdet i celler. 

Slik redigerer du verdier:�
Hvis du vil erstatte bestemt innhold som allerede er i en celle, markerer du cellen.  m

Deretter dobbeltklikker du for å markere innholdet du vil erstatte. Hvis du vil erstatte 
mer innhold, holder du nede Skift-tasten og markerer mer innhold. Skriv inn tekst som 
erstatter det markerte innholdet.

Hvis du vil erstatte alt innholdet i cellen, markerer du cellen og skriver inn ny tekst. m

Hvis «Returtast flytter til neste celle» ikke er markert i Tabellinspektør, markerer du 
cellen og trykker på retur- eller Enter-tasten. Nå markeres alt i cellen, og du kan skrive 
inn ny tekst.

Hvis du vil skrive inn nytt innhold  m i celler som allerede har innhold, markerer du cellen. 
Deretter klikker du der du vil sette innsettingspunktet, og begynner å skrive.

Hvis du vil angre endringer som har blitt gjort siden cellen ble markert, trykker du på  m

Esc.

Hvis du vil slette innholdet i tabellceller, rader eller kolonner, markerer du cellene,  m

radene eller kolonnene. Deretter trykker du på slettetasten eller velger Rediger > Slett.

Hvis du vil slette innhold, bakgrunnsfyll og eventuelle stilinnstillinger, velger du 
Rediger > Fjern alt. Standardstilen brukes på markeringen.

Hvis du vil bytte celleverdier inne i en tabell, markerer du en celle eller flere tilstøtende  m

celler og flytter markeringen til målcellene. Verdier i markeringen byttes med verdier i 
målcellene.

Hvis du vil kopiere celler innenfor en tabell, til en annen tabell eller til lerretet, flytter  m

du markerte celler mens du holder Tilvalg-tasten nede. Eventuelle verdier i målcellene 
erstattes, og verdiene på opprinnelsesstedet beholdes.

Du kan også kopiere celler ved å markere dem, velge Rediger > Kopier, markere 
målcellene og deretter velge Rediger > Lim inn.



Hvis du vil legge til formler og funksjoner til celler, leser du instruksjoner i hjelpen. Velg  m

Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til celleformatering, leser du emnene 
under «Formatere tabellcelleverdier for visning» på side 183.

Om å tilpasse utseendet og layouten til tabeller
Du kan legge til tittel- og bunnrader, endre bakgrunnsfargen til eller bilder i tabeller 
eller enkeltceller og endre kantlinjefarger og -stiler slik at tabellene dine får et 
tilpasset utseende. Hvis du vil ha allsidige layouter, kan du legge til, flytte eller skjule 
kantlinjesegmenter og dele eller slå sammen tabellceller.

Hvis du vil ha mer informasjon om byggeffekter som er unike for tabeller, leser du 
«Opprette et tabellbygg» på side 129.

Forskjellig farge i annenhver rad
Hvis du bruker fargebakgrunner i annenhver rad, får tabellen et stripete utseende.

Slik får du farge i annenhver rad:�
 1 Marker tabellen.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

 4 Marker Farge i annenhver rad nederst i tabellinspektøren.

 5 Klikk på det tilstøtende fargefeltet for å åpne Farger-vinduet. Deretter velger du fargen 
som skal vises i annenhver rad. Du finner instruksjoner i «Farger-vinduet» på side 25.

 6 Hvis du vil endre fyllegenskapene for de andre radene, bruker du Cellebakgrunn-
valgene i tabellinspektøren. Du finner instruksjoner i «Fylle tabellceller med farge eller 
bilder» på side 177.

Legge til tittelrader eller tittelkolonner for tabeller
Du bruker tittelrader og -kolonner når du vil merke dataene i rader og kolonner. 
Tittelrader og -kolonner formateres slik at de skiller seg ut fra andre rader og kolonner 
i en tabell. Tittelrader består av de øverste cellene i hver kolonne. Tittelkolonner består 
av cellene lengst til venstre på hver rad. 

Du kan bruke så mange som fem tittelrader og fem tittelkolonner. Flere titler er 
nyttig når du vil tildele navn til to eller flere tittelkolonner eller tittelrader. Hvis du 
vil formatere en tittel slik at den strekker seg over flere rader eller kolonner, slår du 
sammen tittelcellene som beskrevet i «Slå sammen ruter i en tabell» på side 174.
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Hvis en tabell inneholder både tittelrader og tittelkolonner, betraktes cellen(e) øverst 
til venstre som en del av tittelraden. Tittelkolonner vises under eventuelle tittelrader.

Hvis du vil legge til tittelrader og -kolonner, markerer du en tabell.

Slik legger du til tittelrader og -kolonner:�
Marker hvor mange titler du vil ha fra tittelradene og Kolonner-lokalmenyen i  m

formatlinjen.

Velg Format > Tabell > Tittelrader eller Tittelkolonner >  m n (antallet tittelrader eller 
-kolonner) fra undermenyen.

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen, og klikk deretter på  m

Tabell. Velg antallet tittelrader eller tittelkolonner fra Tittel og bunn-lokalmenyen.

Slett tittelrader og -kolonner på samme måte som du sletter andre rader og kolonner. 
Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Slette tabellrader og kolonner» på side 166.

Tittelceller spiller en viktig rolle når du skal gjøre formler i tabellceller enklere å lese 
og opprette. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og formlene i iWork og 
hvordan du bruker dem, leser du Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner eller 
velger Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Legge til bunnrader for tabeller
Bruk bunnrader når du vil framheve de nederste radene i en tabell. Bunnrader 
formateres slik at de skiller seg ut fra andre (vanlige) rader. En bunnrad består av den 
nederste cellen i hver kolonne. 

Du kan bruke opptil fem bunnrader. Hvis du vil formatere en bunnrad slik at den 
strekker seg over flere kolonner, slår du sammen bunncellene som beskrevet i «Slå 
sammen ruter i en tabell» på side 174.



Hvis du vil legge til bunnrader, markerer du en tabell.

Slik legger du til bunnrader:�
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen. Klikk  m

på Tabell i tabellinspektøren, og velg deretter antall bunnrader fra Tittel og bunn-
lokalmenyen.

Velg Format > Tabell > Bunnrader >  m n (antallet bunnrader) fra undermenyen.

Slett bunnrader på samme måte som du sletter andre rader. Hvis du vil ha mer 
informasjon, leser du «Slette tabellrader og kolonner» på side 166.

Slå sammen ruter i en tabell
Når du slår sammen tabellceller, kombineres tilstøtende celler til én. Kantlinjene fjernes, 
og cellene behandles som én celle.

Slik slår du sammen ruter i en tabell:�
 1 Marker to eller flere tilstøtende tabellceller. Cellene du markerer må utgjøre et 

rektangel, og cellene må være kun tittelceller, kun bunnceller eller kun vanlige celler.

 2 Gjør ett av følgende:

Velg Format > Tabell > Slå sammen celler. Â

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen. Klikk  Â
på Tabell i tabellinspektøren, og velg deretter Slå sammen celler fra Rediger rader/
kolonner-lokalmenyen.

Slik gjør du om sammenslåing av celler som tidligere har blitt slått sammen:�
Velg Format > Tabell > og fjern markeringen for Slå sammen celler. m

Fjern markeringen for Slå sammen celler i Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i  m

Tabell-panelet i tabellinspektøren.

Dette skjer med celleinnholdet når du slår sammen celler:
Hvis du slår sammen celler som tilstøter hverandre horisontalt, og som inneholder  Â
kun tekst eller en blanding av tekst, slås tall, formaterte verdier og formler sammen 
med det opprinnelige innholdet som tekst delt av tabulatorer. 
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Hvis du slår sammen celler som tilstøter hverandre vertikalt, og som inneholder kun  Â
tekst eller en blanding av tekst, slås tall, formaterte verdier og formler sammen med 
det opprinnelige innholdet som tekst delt av linjeskiftet.

Når du slår sammen kolonneceller, får cellebakgrunnen fargen eller bildet til den  Â
øverste cellen. 

Når du slår sammen radceller, får cellebakgrunnen fargen eller bildet til cellen lengst  Â
til venstre.

Når en celle som inneholder tekst, et tall, en formel eller et celleformat, slås sammen  Â
med en tom celle, beholder den nye cellen inneholdet i cellen som ikke er tom.

Når en celle som inneholder et tallformat slås sammen med en tom celle, beholder  Â
den nye cellen tallformatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og formlene i iWork og hvordan du 
bruker dem, leser du Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner eller velger Hjelp > 
«Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Dele tabellceller
Deling av celler deler hver markerte celler i to like store deler, horisontalt (i rader) og 
vertikalt (i kolonner). Begge de nye cellene har identiske bakgrunnsfarger eller -bilder. 
Eventuell tekst i den opprinnelige cellen, står igjen i den øverste cellen eller cellen 
lengst til venstre. 

Hvis du vil dele enkeltceller, markerer du dem. Hvis du vil dele en hel rad eller kolonne, 
markerer du alle cellene i raden eller kolonnen.

Hvis du vil dele markerte celler horisontalt, gjør du ett av følgende:�
Velg Format > Tabell > «Del opp i rader». m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen. Klikk  m

på Tabell i tabellinspektøren, og velg deretter «Del opp i rader» fra Rediger rader/
kolonner-lokalmenyen.

Hvis du vil dele markerte celler vertikalt, gjør du ett av følgende:�
Velg Format > Tabell > «Del kolonner». m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen. Klikk på  m

Tabell i tabellinspektøren, og velg deretter «Del kolonner» fra Rediger rader/kolonner-
lokalmenyen.

Slik slår du sammen delte celler:�
Marker alle cellene du vil slå sammen på nytt, og velg Format > Tabell > Slå sammen  m

celler.



Markere og flytte tabellcellekantlinjer
Hvis du vil endre utseendet til eller flytte tabell- og cellekantlinjer, markerer du dem. 
Du kan markere hele tabellkantlinjer eller enkeltkantlinjer (segmenter). Du kan også 
markere flere kantlinjesegmenter, som gjør det enkelt å endre utseendet til flere 
kantlinjer samtidig. 

Etter at en tabellcelle er markert, vises markøren over en kantlinje som to piler. 
Dette indikerer at hvis du klikker, markeres en kantlinje eller et kantlinjesegment. 
En tommelfingerregel er at du klikker for å markere en tabell og klikker igjen 
for å markere en kantlinje. Deretter klikker du en tredje gang for å markere et 
kantlinjesegment.

Markøren ser slik ut når den 
flyttes over et vertikalt segment.

Markøren ser slik ut når den 
flyttes over et vertikalt segment.

Slik markerer du raskt bestemte tabellkantlinjer:�
 1 Marker en tabell eller tabellcelle, og klikk på kantlinjemarkeringsknappen i 

formatlinjen.

Kantlinjeknappen

 2 Velg kantlinjesettet du vil ha, fra lokalmenyen.

 3 Hvis du vil markere et annet segment (eller kun ett segment hvis to er markert), holder 
du markøren over segmentet du vil markere, til markøren endres til to parallelle linjer. 
Deretter klikker du på kantlinjen for å markere den.

Hvis du vil markere kantlinjene til en markert tabell, gjør du ett av følgende:�
Klikk på en kantlinje for å markere den. m

Klikk på en annen kantlinje for å markere den kantlinjen. m

Hvis du vil markere (eller fjerne markeringen av) flere kantlinjer, holder du nede Skift-  m

eller Kommando-tasten mens du klikker.
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Hvis du vil markere et segment av kantlinjen, dobbeltklikker du på en markert  m

kantlinje.

Hvis du vil markere (eller fjerne markeringen av) flere kantlinjesegmenter, holder du  m

nede Skift- eller Kommando-tasten mens du klikker.

Slik markerer du raskt tilsvarende kantlinjer til flere celler:
 1 Marker tabellen, raden, kolonnen eller cellene.

 2 Du åpner tabellinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke 
på tabellknappen.

 3 Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

 4 Klikk på én av Cellekantlinje-knappene i tabellinspektøren.

Slik flytter du et kantlinjesegment:
Marker kantlinjesegmentet, og flytt det dit du vil. m

Formatere tabellcellekantlinjer
Du kan endre tykkelse på linjene og fargen til tabellcellekantlinjer. Du kan også skjule 
cellekantlinjen i en hvilken som helst celle.

Slik formaterer du tabellcellekantlinjer:�
 1 Marker cellekantlinjesegmentene du vil formatere.

 2 Hvis du vil endre linjestilen (strek), klikker du på Strek-lokalmenyen i formatlinjen og 
markerer en heltrukket linje, en stiplet linje eller Ingen (kantlinjene blir usynlige).

Klikk for å velge en 
gjennomstrekingsfarge.

Klikk for å velge en gjennomstrekingstype.

Klikk for å velge en linjetykkelse.

 3 Hvis du vil endre tykkelse på linjene, angir du et tall i feltet ved siden av Strek-
lokalmenyen.

Hvis du vil angi en verdi som er mindre enn 0,25 eller mer enn 10, kan du skrive det 
inn i feltet.

 4 Hvis du vil endre fargen på linjen, klikker du på fargefeltet og velger en farge fra 
fargematrisen. Hvis du vil ha flere fargevalg, velger du Vis farger.

Du kan angi de samme kantlinjesegmentstilene i Tabell-panelet i tabellinspektøren. 
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet til å markere og 
organisere farger, leser du «Farger-vinduet» på side 25.

Fylle tabellceller med farge eller bilder
Du kan legge til bakgrunnsbilder, en farge eller fargeforløpninger til enkeltceller eller 
hele tabellen, avhengig av hva du valgte da du la til bakgrunnene. 



Hvis du vil erstatte et bilde som har blitt som bakgrunn, eller endre et fargefyll, gjentar 
du disse trinnene.

Slik legger du til eller endrer et bakgrunnsbilde eller en farge:�
 1 Marker hele tabellen eller én eller flere tabellceller.

 2 Du åpner tabellinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke 
på tabellinspektørknappen.

 3 Klikk på Tabell i tabellinspektøren, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil legge til et bilde, velger du Bildefyll fra Cellebakgrunn-lokalmenyen.  Â
Marker et bilde, og marker deretter hvordan du vil at det skal vises.

Hvis du vil legge til bakgrunnsfarge, velger du Fargefyll fra Cellebakgrunn- Â
lokalmenyen og velger deretter hvilke farger du vil bruke.

Hvis du vil legge til et bakgrunnsbilde med fargefyll, velger du Farget bildefyll fra  Â
Cellebakgrunn-lokalmenyen og markerer deretter et bilde og en farge.

Du fyller tabellceller med bilder og farge på samme måte som når du fyller en figur. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese emnene under «å fylle objekter med farge 
eller bilder» på side 101.

Etter at du har plassert et bilde i bakgrunnen av en celle eller en tabell, eller fylt bilde 
med farge, vises innhold som du skriver inn i cellen, over bildet eller fargefyllet.

Om å bruke tabeller til å sortere og behandle data
Tabeller i Keynote gjør mer enn å presentere data. Du kan også sortere og behandle 
dataene. Du kan for eksempel legge til og multiplisere datakolonner eller ta i bruk 
andre funksjoner og formler som regner ut resultatet av tallverdier i tabellene. Du 
kan også sortere datakolonner etter stigende eller synkende verdier. Og du kan ta 
i bruk betingede formateringsregler som gjør at du med én gang kan se når celler 
inneholder dataverdiene du angir.

Tabeller i Keynote kan utføre matematiske beregninger sammen med de innebygde 
funksjonene og formlene i iWork. Hvis du vil se en liste over formlene og funksjonene 
som er tilgjengelige i iWork, samt instruksjoner for hvordan du bruker dem, leser du 
Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner eller åpner Hjelp for iWork-formler og 
-funksjoner ved å velge Hjelp > «Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner» eller 
«Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Arbeide med tall i tabellceller
Enkelte tabelloperatorer, for eksempel formler og funksjoner som utfører matematiske 
beregninger, er avhengig av celler som inneholder numeriske verdier. 
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Her er tips for å jobbe med tall i tabellceller:�
I numeriske celler kan du kun bruke tall (0 til 9) eller ett av følgende tegn: plusstegn  m

(+), minustegn (–), venstre- eller høyreparentes ( ), skråstrek forover (/), valutasymbol 
(for eksempel $), prosenttegn (%), punktum (.), stor E og liten e.

Du kan ta i bruk celleformatering for tall, som beskrevet i « m Formatere tabellcelleverdier 
for visning» på side 183.

Hvis du vil angi et negativt nummer, skriver du et minustegn (-) foran. m

Når du skriver inn et tall som er for stort til å vises i cellen, konverterer Keynote tallet til 
et annet numerisk format:

Når et desimaltall ikke passer inn i en celle, rundes tallet av.  Â
1,77777777777777777777 blir for eksempel til 1,77777777777778.

Når et heltal ikke passer inn i en celle, vises tallet med vitenskapelig notasjon.  Â
77777777777777777777 blir for eksempel til 7.777778E+19.

Vitenskapelig notasjon viser tall ved å bruke en eksponent opphøyd i 10. 
Eksponenten vises etter E.

Hvis det fremdeles ikke er plass til det konverterte nummeret, forkortes det. Les «Endre 
størrelse på tabellrader og -kolonner» på side 167 for forslag.

Sortere data i tabellceller
 Du kan organisere verdier i noen celler eller alle cellene i en kolonne. De kan 
organiseres i stigende eller synkende rekkefølge. Rader som inneholder sorterte celler, 
får ny rekkefølge. Tittelceller sorteres ikke. 

Slik sorterer du datakolonner:�
 1 Du åpner tabellinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke 

på tabellknappen.

 2 Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

 3 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil sortere en tabell ved å endre rekkefølge på cellene i en kolonne, markerer  Â
du én av cellene i kolonnen. Deretter velger du Sorter stigende eller Sorter synkende 
fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen.

Hvis du vil sortere kun en del av tabellen ved å endre størrelse på noen av cellene i  Â
en kolonne, markerer du cellene før du velger Sorter stigende eller Sorter synkende.

Følgende tabell beskriver hvordan forskjellige datatyper sorteres i stigende eller 
synkende rekkefølge.



Datatype Stigende rekkefølge Synkende rekkefølge

Tekst aA–åÅ Åå–Aa

Datoer År (tidligste først), deretter 
måned (januar først) og dag 
(1–-31)

År (nyeste først), deretter måned 
(desember først) og dag (31–-1)

Numbers –2, –1, 0, 1 og så videre 1, 0, –1, –2 og så videre

Celler med kun tekst, blandet 
med celler med kun tall

–2, –1, 0, 1 og så videre, deretter 
aA–åÅ

Åå–Aa, deretter 1, 0, –1, –2 og 
så videre

Celler som inneholder en 
blanding av tekst og tall

Verdier som begynner med tall 
først (1å, 1Å, a1, A1)

Verdier som begynner med 
tekst først (A1, a1, 1A, 1å)

Tomme celler Nederst Nederst

Boolske verdier (TRUE, FALSE) Under tekst, men over tomme 
celler

Over tekst

Bruke betinget formatering til å overvåke tabellcelleverdier
Betinget formatering endrer utseendet til en celle når cellen inneholder en testverdi, 
som kan være en bestemt verdi du oppgir eller en verdi som tilsvarer en annen verdi 
som befinner seg i en bestemt tabellcelle. 

Hvis du vil bruke betinget formatering, markerer du en eller flere celler, og definerer 
deretter en eller flere regler. Reglene spesifiserer hvilke visuelle effekter som skal 
knyttes til celler når de inneholder testverdien.

Regler som gjelder flere celler utløser betinget formatering når en hvilken som helst 
celle inneholder testverdien.

Slik angir du eller endrer betingede formateringsregler:�
 1 Marker én eller flere celler.

Hvis du vil at de samme reglene skal gjelde for hele tabellen, markerer du hele 
tabellen. Regler som du definerer, brukes bare i cellene som er markert når du 
definerer regelen.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen, og klikk deretter på 
Format i tabellinspektøren. 

 3 Klikk på Vis regler for å åpne Betinget format-vinduet.

 4 Du velger testens logiske regel fra «Velg en regel»-lokalmenyen.
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Alternativene i den øverste delen av menyen gjelder for tallverdier. Alternativene i den 
midterste delen gjelder for tekstverdier. «Med datoer»-alternativet gjelder for datoer.

 5 Hvis du vil angi en testverdi, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil angi et tall eller tekst skriver du det inn i verdifeltet til høyre for  Â
lokalmenyen.

Hvis du har markert Mellom eller Ikke mellom som den logiske regelen, må du 
oppgi to tall.

Hvis du vil angi verdien i en eksisterende tabellcelle, klikker du på det blå symbolet i  Â
verdifeltet og klikker deretter på tabellcellen som inneholder verdien du vil ha.

Hvis du har markert Mellom eller Ikke mellom som den logiske regelen, må du 
oppgi to cellepunkter.

 6 Hvis du vil angi at formateringen skal gjelde for celler som inneholder testverdien, 
klikker du på Rediger og utfører deretter markeringer som beskrevet:

Tekstfargefelt:�  Klikk på det for å velge fargen som skal brukes på celleverdier.



Fontstilknapper:�  Klikk på B for å vise celleverdier med uthevet skrift, klikk på I for å 
vise dem i kursiv, klikk på U for å understreke celleverdier eller klikk på T for å ta i bruk 
gjennomstreket tekst.

Fyllfargefelt:�  Klikk for å velge en cellefyllfarge.

Når du klikker, viser Eksempel-ruten effekten av valgene dine.

 7 Når du er fornøyd med effekten, klikker du på Ferdig.

 8 Hvis du vil legge til en regel til, klikker du på Legg til knappen (+) og gjentar trinn 3 til 
7.

Klikk på Slett-knappen (–) for å slette en regel.

Hvis du vil slette alle reglene, klikker du på «Fjern alle regler».

 9 Klikk på Slett-knappen (–) for å slette en regel.

 10 Hvis du vil endre en regel, redefinere lokalmenyalternativene, endre testverdier eller 
endre formatering, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil slette en testverdi som refererer til en tabellcelle, markerer du en  Â
cellereferanse i testverdifeltet og trykker på slettetasten.

Hvis du vil erstatte en cellereferanse med en annen referanse, markerer du  Â
cellereferansen i testverdifeltet og klikker deretter på en annen tabellcelle med 
verdien du vil ha.

Hvis du vil erstatte en teksttestverdi med en cellereferanse, markerer du teksten  Â
i testverdifeltet. Deretter klikker du på det lille blå symbolet og deretter på en 
tabellcelle.

 11 Hvis du vil bruke de samme betingede formatreglene i celler i andre tabeller, markerer 
du en celle med regler du vil gjenbruke, velger Rediger > Kopier, markerer en eller flere 
celler i en annen tabell, og velger Rediger > Lim inn. 

 12 Hvis du vil finne alle cellene i en tabell som har de samme betingede 
formateringsreglene som en bestemt celle, markerer du cellen og klikker på «Marker 
alle».

Celler med tilsvarende regler markeres i tabellen. 

Hvis flere enn én regel er definert for en celle og cellens verdi tilfredsstiller 
betingelsene til flere regler:

Tekstfargen som brukes er fargen knyttet til den øverste regelen med tekstfarge  Â
angitt.

Fontstilen som brukes er fonstilen knyttet til den øverste regelen med fontstil angitt. Â
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Fyllfargen som brukes er fyllfargen knyttet til den øverste regelen med fyllfarge  Â
angitt.

Etter at tekstfargen du har angitt brukes på en celleverdi, hvis du skriver inn ny tekst 
i cellen etter å ha satt inn et innsettingspunkt og endret tekstfargen i formatlinje 
eller tekstinspektøren, vises den nye teksten med den nye tekstfargen, men den 
eksisterende teksten beholder fargen du angir i regelen. 

Formatere tabellcelleverdier for visning
Du kan formatere en celle slik at verdien vises på en bestemt måte. Du kan for 
eksempel ta i bruk valutaformatet i celler som inneholder pengeverdier, slik at de også 
viser et valutasymbol (for eksempel $, £ eller ¥) foran tallene i cellene. 

Når du bruker et celleformat, angir du bare visningsegenskapene til en verdi. Når 
verdien brukes i formler, brukes selve verdien, ikke den formaterte verdien. Det eneste 
unntaket er når det er for mange tall som følger et desimaltegn, da tallet rundes av.

Slik tar du i bruk et celleformat:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Du åpner tabellinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke 
på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg et format fra Celleformat-lokalmenyen.

Hvis du vil vite hvordan du velger hvilket format som passer best for dine formål, leser 
du «Tabellcelleformater» på side 183.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du stiller inn valg for de forskjellige 
formattypene, leser du emnet for formattypen du er interessert i å bruke.

Slik fjerner du celleformatering fra en celle:�
Bruk automatisk format. m

Hvis du skal slette verdien og formateringen, velger du Rediger > Fjern alt. m

Etter at du har definert et celleformat, kan du bruke formatet på flere celler ved å 
bruke autoutfylling. Du finner instruksjoner i «Autoutfylle tabellceller» på side 170.

Hvis du vil legge til en verdi i en tom celle med et format, markerer du cellen og skriver 
inn en verdi. Formatet tas i bruk når du går ut av cellen.

Tabellcelleformater
Her er en detaljert beskrivelse av tabellcelleformater.



Bruk dette celleformatet Når du vil Les mer her

automatisk Formaterer innhold 
automatisk, basert på tegnene 
den inneholder (ingen 
spesialformatering)

«Bruke det automatiske formatet 
i tabellceller» på side 184

tall Formater visningen av et talls 
desimalplasser, tusenskilletegn 
og negative verdier.

«Bruke et tallformat i 
tabellceller» på side 185

valuta Formater visningen av 
pengeverdier

«Bruke et valutaformat i 
tabellceller» på side 186

prosent Vis tallverdier etterfulgt av 
%-symbolet

«Bruke et prosentformat i 
tabellceller» på side 186

dato og tid Formater hvordan dato og tid-
verdier vises

«Bruke et dato- og tidformat i 
tabellceller» på side 187

varighet Formater visning av uke-, dag-
, time-, minutt-, sekund-, og 
mikrosekundverdier

«Bruke et varighetformat i 
tabellceller» på side 187

brøk Formater visningen av verdier 
som er mindre enn 1

«Bruke det formatet i 
tabellceller» på side 188

tallsystem Formater visningen av tall 
ved hjelp av konvensjonene 
til et bestemt tallsystem (for 
eksempel desimal eller binær)

«Bruke et tallformat i 
tabellceller» på side 188

vitenskapelig Formater visningen av tall ved 
å bruke en eksponent opphøyd 
i 10

«Bruke det vitenskapelige 
formatet i tabellceller» på 
side 189

tekst Vis celleinhold nøyaktig slik du 
skriver det

«Bruke tekstformatet i 
tabellceller» på side 189

tilpasset Definer din egen celleformat. «Opprette et tilpasset 
tallformat» på side 190

Bruke det automatiske formatet i tabellceller
Det automatiske formatet bruker cellens innhold til å bestemme hvordan innholdet 
skal vises. Når du legger til en ny celle, vises innholdet med formatet automatisk som 
standard. 

Slik tar du i bruk automatisk format:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Automatisk fra Celleformat-lokalmenyen.
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Dette innholdet i en celle er tildelt formatet 
automatisk

Formateres slik for visning

Et tall Desimalplasser og kommaer beholdes som de 
skrives inn. 
1,000,000.008 blir for eksempel til 1,000,000.008.

En valutaverdi Desimalplasser og kommaer beholdes som de 
skrives inn. $1,000.0075 blir for eksempel til 
$1,000.0075.

En datoverdi I formler bevares verdien som skrevet og 
behandles som tekst, ikke som en dato.
1/1 blir for eksempel til 1/1.

En boolsk verdi Verdiene «sann» og «usann» konverteres til 
«TRUE» og «USANN». Disse cellene kan brukes i 
boolske operasjoner i formler. 

En prosentverdi Et tall etterfulgt av %-tegnet vises som skrevet, 
og i formler behandles verdien som en 
prosentverdi. Et mellomrom før %-tegnet kreves 
ikke.
Du kan for eksempel skrive 5% eller 5 %.

En vitenskapelig verdi Visningsformatet avrunder verdien til to 
desimalplasser.
1.777E3 vises for eksempel som 1.78+E3.

En varighetsverdi Verdien behandles som skrevet og behandles 
som tekst.

En brøkverdi Verdien behandles som skrevet og behandles 
som tekst.

Bruke et tallformat i tabellceller
Bruk nummerformatet til å formatere hvordan desimaler, tusenskilletegn og negative 
verdier vises.

Slik tar du i bruk et tallformat:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tall fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. 
Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien. 
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises 
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.



 6 Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen 
ved siden av Desimaler-feltet.

 7 Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller 
fjerner markeringen.

Bruke et valutaformat i tabellceller
Bruk valutaformatet til å formatere hvordan pengeverdier vises.

Slik tar du i bruk et valutaformat:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Valuta fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Hvis du vil angi et valutasymbol, velger du et alternativ fra Symbol-lokalmenyen.

 6 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. 
Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien. 
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises 
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

 7 Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen 
ved siden av Desimaler-feltet.

 8 Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller 
fjerner markeringen.

 9 Hvis du vil vise valutasymbolet i kanten av cellen, markerer du Regnskapsstil.

Bruke et prosentformat i tabellceller
Bruk prosentformatet til å vise tallverdier etterfulgt av prosentsymbolet (%). 

Hvis verdien brukes i en formel, brukes versjonen med desimaltall. En verdi som vises 
som 3,00 %, brukes som 0,03 i en formel.

Hvis du skriver inn 3 % i en celle formatert med automatisk formatering og deretter 
bruker prosentformatet i cellen, vises verdien som 3 %. Men hvis du skriver inn 3 % i 
en celle formatert med automatisk formatering og deretter bruker prosentformatet i 
cellen, vises verdien som 300 %.

Slik tar du i bruk et prosentformat:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Prosent fra Celleformat-lokalmenyen.
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 5 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. 

Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien. 
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises 
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

 6 Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen 
ved siden av Desimaler-feltet.

 7 Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller 
fjerner markeringen.

Hvis cellen du formaterer allerede inneholder en verdi, antas det at verdien er en 
desimalverdi. Verdien konverteres deretter til en prosentverdi. 3 blir for eksempel til 
300 %.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og formlene i iWork og hvordan du 
bruker dem, leser du Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner eller velger Hjelp 
> «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner» eller «Brukerhåndbok for iWork-formler og 
-funksjoner».

Bruke et dato- og tidformat i tabellceller
Bruk dato og tidformatet til å vise dato og/eller klokkeslett.

Slik definerer du et dato og tid-format ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg «Dato og tid» fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Hvis du vil angi hvordan du vil at datoer skal formateres, velger du et format fra Dato-
lokalmenyen.

 6 Hvis du vil angi hvordan du vil at klokkeslett skal formateres, velger du et format fra 
Tid-lokalmenyen.

Bruke et varighetformat i tabellceller
Bruk varighetformatet for verdier som beskriver tidsperioder, for eksempel uker, dager, 
timer, minutter, sekunder eller millisekunder.

Slik tar du i bruk et varighetformat:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Varighet fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Bruk Enheter-kontrollen til å markere enhetene du vil vise for en varighetsverdi. 



Som standard vises timer, minutter og sekunder (t, m, og s). 

Hvis du vil velge én enhet, flytter du venstre eller høyre ende av skyvekontrollen mot 
midten til den ikke kan bli kortere. Deretter klikker du midt på skyvekontrollen og 
flytter den over enheten du vil bruke.

Hvis du vil velge mer enn én enhet, endrer du størrelsen og flytter skyvekontrollen til den 
er over enhetene du vil bruke.

 6 Velg et visningsformat fra Format-lokalmenyen.

Bruke det formatet i tabellceller
Bruk brøkformatet til å angi hvordan verdier mindre enn 1 skal vises. 27,5 vises for 
eksempel som 27 1/2 når formatet er Halvdeler, og som 27 4/8 når formatet er 
Åttendedeler.

Slik tar du i bruk et brøkformat:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Brøk fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Velg et visningsformat fra Nøyaktighet-lokalmenyen.

Bruke et tallformat i tabellceller
Bruk tallsystemformatet til å representere tall med konvensjonene til tallsystemer fra 
base 2 til base 36. Når du bruker base 2-, 8- eller 16-formatet, kan du vise negative 
verdier ved å sette et minustegn foran eller i toer-komplement-representasjon. 
Negative verdier i alle andre baser vises ved hjelp av minustegnet. 

Slik definerer du et tallsystemformat:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tallsystem fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Bruk Base-feltet til å angi basisverdien for det tallsystemet du vil bruke.

 6 Hvis du vil angi hvor mange sifre som skal vises, bruker du Sifre-feltet.

 7 Hvis du valgte base 2, 8 eller 16, velger du et alternativ for visning av negative verdier. 

Minustegn:�  Viser negative verdier med et ledende minustegn.

Toer-komplement:�  Viser negative verdier ved hjelp av toer-komplement.

Negative verdier i alle de andre tallsystemene vises alltid med et ledende minustegn.

Tabellen under gir eksempler på hvordan tallformatet vises ved forskjellige tilfeller.
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I dette tallsystemet Vises 100 slik –100 vises slik hvis 
minustegnet brukes

–100 vises slik hvis 
toer-komplement 
brukes

Base 2 1100100 –1100100 10011100

Base 8 144 –144 634

Base 10 100 –100 –100

Base 16 64 –64 9C

Bruke det vitenskapelige formatet i tabellceller
Bruk det vitenskapelige formatet til å vise tall ved å bruke en eksponent opphøyd i 10. 
Eksponenten vises etter en «E». Verdien 5,00 i vitenskapelig formatet vises for eksempel 
som 5,00E+00. Og verdien 12345 vises som 1,23E+04. 

Slik tar du i bruk vitenskapelig format:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Vitenskapelig fra Celleformat-lokalmenyen.

 5 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Bruke tekstformatet i tabellceller
Bruk tekstformatet når du vil at alt innholdet i en celle skal behandles som tekst, selv 
når det er tall. Når et tekstformat bruke i en celle, vises verdien nøyaktig som du skriver 
det.

Slik tar du i bruk tekstformatet:�
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tekst fra Celleformat-lokalmenyen.

Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller
Du kan opprette dine egne celleformater for visning av tall-, tekst- og dato/tid-verdier. 
Celleformater du oppretter, som kalles tilpassede formater, vises i listen i Celleformater-
lokalmenyen i Format-panelet i tabellinspektøren. 



Hvis du vil Går du til

Definer et tilpasset tallformat som bruker valuta, 
desimalplasser og annen visningsformatering på 
et tall i en tabellcelle 

«Opprette et tilpasset tallformat» på side 190
«Definere heltallelementet i et tilpasset 
nummerformat» på side 192
«Definere desimalerelementet i et tilpasset 
nummerformat» på side 193
«Definere skaleringen til et tilpasset 
nummerformat» på side 194

Definer tilpasset tallformatering som varierer med 
verdien til et tall i en tabellcelle

«Knytte betingelser til et tilpasset tallformat» på 
side 196

Definer et tilpasset dato/tid-format, som angir 
dag, måned, år, time, minutt og andre sider av en 
dato/tid-verdi i en tabellcelle 

«Opprette en tilpasset dato/tid-format» på 
side 198

Definer tekst du vil vise ved siden av en verdi i en 
tabellcelle

«Opprette et tilpasset tekstformat» på side 200

Håndter de tilpassede formatene du oppretter «Endre et tilpasset celleformat» på side 201
«Omorganisere, endre navn på og slette 
tilpassede celleformater» på side 202

Opprette et tilpasset tallformat
Slik definerer du ditt eget visningsformat for tall i tabellceller: 

 1 Marker én eller flere celler. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen.

Tilpasset format-vinduet åpnes.

Formatfelt

Flytt elementene 
til formatfeltet.

 5 Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.
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 6 Definer tallformatet ved å flytte elementene (i blått) fra Tall og tekst-ruten til 
formatfeltet over ruten. 

Klikk på en trekant for å velge 
et formateringsalternativ.

Heltall:�  Legg til dette elementet når du vil formatere sifre til venstre for et 
desimalpunkt. Hvis du vil vite mer, leser du «Definere heltallelementet i et tilpasset 
nummerformat» på side 192.

Valuta:�  Legg til dette elementet for å vise et valutasymbol. Når du skal angi symbolet 
du vil bruke, legger du til Valuta-elementet, klikker på valutaelementets trekant og 
velger et symbol.

Desimaler:�  Legg til dette elementet for å formatere hvordan desimalsifre vises. Hvis 
du vil vite mer, leser du «Definere desimalerelementet i et tilpasset nummerformat» på 
side 193.

Mellomrom:�  Bruk dette elementet til å styre mellomrommet som vises mellom 
elementer. Hvis du vil angi hvor stort mellomrom du skal ha, legger du til 
mellomromelementet, klikker på mellomromelementets trekant og velger et alternativ. 
Normal legger til et standardmellomrom, Bred setter inn et bredt mellomrom og 
Smal setter inn en sjettedel av et bredt mellomrom. Du kan legge til mer enn ett 
mellomrom i formatfeltet med disse valgene, men kun ett av mellomrommene kan 
være fleksibelt. Dette alternativet venstrejusterer de foregående elementene og 
høyrejusterer etterfølgende elementer.

Skalering:�  Bruk dette elementet til å endre størrelsen på visningsverdien for et tall. Du 
kan for eksempel vise verdier over 100 som antall hundrer (1000 vises som 10). Hvis du 
vil vite mer, leser du «Definere skaleringen til et tilpasset nummerformat» på side 194.

 7 Hvis du vil vise en forhåndsdefinert tekst før eller etter et element, plasserer du 
innsettingspunktet i formatfeltet og skriver inn teksten. Du kan klikke på et hvilket 
som helst element og deretter bruke venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere 
innsettingspunktet. 

 8 Hvis du vil slette et element i feltet, markerer du det og trykker på slettetasten. 



Hvis du vil flytte elementet i feltet klikker du på det og flytter det.

 9 I Navn-feltet skriver du inn et navn for tallformatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i 
tabellinspektøren.

 10 Klikk på OK for å arkivere tallformatet og bruke det på de markerte cellene.

Her er et eksempel på et tallformat:

Bindestreken er et mellomromelement som er stilt inn til å vise ett normalt  Â
mellomrom mellom valutasymbolet og tallet.

Dollartegnet er et valutaelement.  Â

#,### er et heltallelement som viser tall større enn 999 med et tusenskilletegn. Â

.## er et desimalelement. Â

Når du skriver dette tallet i en celle Vises tallet slik

10000000 Balanse: $ 10,000.000

0.95 Balanse: $ 0.95

.666 Balanse: $ 0.67

Definere heltallelementet i et tilpasset nummerformat
Heltallelementet gjør det mulig å tilpasse visning av heltall i en tabellcelle.

Når du har lagt til et heltallelement til et tilpasset tallformat, kan du markere det, 
klikke på trekanten og bruke alternativene i lokalmenyen til å tilpasse elementets 
visningsegenskaper. 

Slik kan du bruke heltallelementets lokalmeny:�
Hvis du vil vise eller skjule tusenskilletegnet, velger du Vis skilletegn eller Skjul  m

skilletegn.

 192  Kapittel 10    Bruke tabeller



 Kapittel 10    Bruke tabeller 193

Hvis du vil vise nuller eller mellomrom foran heltallet når det har færre enn et  m

bestemt antall sifre, velger du «Vis nuller for ubrukte sifre» eller «Bruk mellomrom for 
ubrukte sifre». Du kan øke eller redusere antallet nuller eller bindestreker som vises i 
formatfeltet. Velg Legg til siffer, Fjern siffer, eller «Antall sifre» fra lokalmenyen, eller bruk 
oppoverpil- eller nedoverpiltastene til å angi antallet sifre.

Når du velger Vises dette tallet Slik

Vis skilletegn 10000000 10 000 000

Skjul skilletegn 10000000 10000000

«Vis nuller for ubrukte sifre» og 
sett «Antall sifre» til 6

100 000100

Definere desimalerelementet i et tilpasset nummerformat
Desimalerelementet gjør det mulig å tilpasse visning av desimalsifre i en tabellcelle. 
Desimalsifre er tallene som vises til høyre for et desimalpunkt.

Når du har lagt til et desimalerelement til et tilpasset tallformat, kan du markere det, 
klikke på trekanten og bruke alternativene i lokalmenyen til å tilpasse elementets 
visningsegenskaper. 

Slik kan du bruke desimalerelementets lokalmeny:�
Hvis du vil vise desimalsifre som tall, velger du Desimaler.  m

Hvis du vil representere ubrukte desimalsifre når antallet er lavere enn et bestemt 
antall sifre, velger du Vis etterfølgende nuller eller «Bruk mellomrom for etterfølgende 
nuller». Deretter øker eller reduserer du antallet nuller eller bindestreker som vises i 
formatfeltet. Velg Legg til siffer, Fjern siffer, eller «Antall sifre» fra lokalmenyen, eller bruk 
oppoverpil- eller nedoverpiltastene til å angi antallet sifre.

Hvis flere desimalsifre enn antallet du angir settes inn i en tabellcelle, rundes de av for 
å samsvare med antallet sifre du har angitt.

Hvis du vil vise desimalsifre som en brøk, velger du Brøker. m



Hvis du vil angi en brøkenhet (for eksempel fjerdeler), klikker du på elementets trekant 
igjen og velger et alternativ fra lokalmenyen.

Hvis du vil unngå å vise desimalsifre når de settes inn i en tabellcelle, legger du ikke til  m

desimalrelementet til formatfeltet.

Viste verdier avrundes til nærmeste heltall når desimalverdier settes inn i en celle.

Når du velger Vises dette tallet Slik

Desimaler og Vis etterfølgende 
nuller og Antall sifre til 6

100,975 100,975000

Brøker og velg «Opptil to sifre 
(23/24)»-alternativet

100,975 100 39/40
Et mellomrom vises 
mellom heltallet og 
brøken når du legger til et 
mellomromelement mellom 
heltall- og desimalerelementer i 
formatfeltet.

Brøker og velg Fjerdedeler-
alternativet

100,16 100 1/4

Definere skaleringen til et tilpasset nummerformat
Skaleringselementet gjør det mulig å vise et tall i en tabellcelle som prosentandel, 
vitenskapelig notasjon eller andre verdistørrelsekonvensjoner.

Slik bruker du skaleringelementet:�
 1 Legg det til som beskrevet i «Opprette et tilpasset tallformat» på side 190.

 2 Marker det i formatfeltet, klikk på trekanten og velg et alternativ.

Når du legger til et format som inkluderer et skaleringselement i en celle som allerede 
inneholder en verdi, beholdes den opprinnelige verdien (den vises forskjellig). Når du 
legger til det samme formatet i en tom celle og deretter legger til en verdi i cellen, tar 
verdien hensyn til skaleringen du har angitt. Følgende tabell illustrerer disse tilfellene.
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For dette 
skaleringsalternativet 

Når du skriver inn 
12000 i en tabellcelle

Den virkelige verdien 
er

Den viste verdien er

Prosent Og deretter legger til 
alternativet

1200000 % 1200000

 Etter å ha lagt til 
alternativet

1200000 % 12000

Prosent (%) Og deretter legger til 
alternativet

1200000 % 1200000 %

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 % 12000 %

Hundreder Og deretter legger til 
alternativet

12000 120

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 120

Hundreder (C) Og deretter legger til 
alternativet

12000 120C

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 120C

Tusener Og deretter legger til 
alternativet

12000 12

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 12

Tusener (K) Og deretter legger til 
alternativet

12000 12K

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 12K

Millioner Og deretter legger til 
alternativet

12000 0

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0

Millioner (M) Og deretter legger til 
alternativet

12000 0M

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0M

Milliarder Og deretter legger til 
alternativet

12000 0

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0



For dette 
skaleringsalternativet 

Når du skriver inn 
12000 i en tabellcelle

Den virkelige verdien 
er

Den viste verdien er

Milliarder (B) Og deretter legger til 
alternativet

12000 0B

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0B

Billioner Og deretter legger til 
alternativet

12000 0

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0

Billioner (T) Og deretter legger til 
alternativet

12000 0T

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0T

Vitenskapelig Og deretter legger til 
alternativet

12000 1E+0,4

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 1E+0,4

Knytte betingelser til et tilpasset tallformat
Du knytter betingelser til et tilpasset tallformat for å variere en tabellcelles 
visningsegenskaper basert på hva som settes inn i cellen.

Her er et eksempel på et tallformat som har fire betingelser.
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Når du skriver denne verdien i en celle med 
ovenstående format

Vises verdien slik

15000 Skyldig: $0015.00K

0 Betalt

-500 Kreditt: $ (0000.50K)

Konto avsluttet Merk: Konto avsluttet

Slik oppretter du et tilpasset tallformat med betingelser:�
 1 Marker én eller flere celler. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen.

Tilpasset format-vinduet åpnes.

Visningsformatet du angir i det øverste feltet, brukes hvis tallet du skriver inn ikke 
oppfyller noen av de andre betingelsene. Tekstelementbetingelser kan kun brukes i det 
øverste feltet. Hvis du vil vite mer tekstelementer, kan du lese «Opprette et tilpasset 
tekstformat» på side 200.

 5 Klikk på Legg til-knappen (+) til høyre for formatfeltet for å legge til en betingelse.

 6 Velg et betingelsesalternativ fra lokalmenyen over det nye formatfeltet.

 7 Definer tallformatet du vil bruke når et tall tilfredsstiller betingelsen ved å legge til 
elementer i formatfeltet.



Les «Opprette et tilpasset tallformat» på side 190 for informasjon om hvordan du 
bruker formatfeltet.

 8 Gjenta trinnene 5 til 7 etter behov for å definere alle betingelsene.

Merk:  Hvis du vil fjerne en betingelse, klikker du på Slett-knappen (+) til høyre for 
formatfeltet.

 9 I det øverste formatfeltet definerer du visningsformatet du vil bruke hvis et tall ikke 
tilfredsstiller noen av betingelsene.

Du kan bruke Skrevet tekst-elementet til å vise forhåndsdefinert tekst hvis en 
tekstverdi settes inn i stedet for et tall.

 10 I Navn-feltet skriver du inn et navn for tallformatet, og klikker deretter OK for å arkivere 
det og bruke det på markerte celler.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i 
tabellinspektøren. 

Opprette en tilpasset dato/tid-format
Slik definerer du egne visningsformater for dato- og tidverdier i tabellceller:

 1 Marker én eller flere celler. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen.

Tilpasset format-vinduet åpnes.

 5 Velg Dato og tid fra Type-lokalmenyen.
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 6 Definer dato/tid-formatet ved å flytte elementene (i blått) fra Dato- og tidelementer-
ruten til formatfeltet over ruten. 

 7 Når et element er i formatfeltet, klikker du på trekanten og velger et 
formateringsalternativ fra lokalmenyen.

 8 Hvis du vil vise en forhåndsdefinert tekst før eller etter et element, plasserer du 
innsettingspunktet i formatfeltet og skriver inn teksten. Du kan klikke på et hvilket 
som helst element og deretter bruke venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere 
innsettingspunktet. 

 9 Hvis du vil sette inn et mellomrom mellom elementer, setter du inn et 
innsettingspunkt og trykker på mellomromstasten en eller flere ganger. 

 10 Hvis du vil slette et element i feltet, markerer du det og trykker på slettetasten. 

Hvis du vil flytte et element i feltet klikker du på det og flytter det.

 11 I Navn-feltet skriver du inn et navn for dato/tid-formatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i 
tabellinspektøren. 

 12 Klikk på OK for å arkivere dato/tid-formatet og bruke det på de markerte cellene.

Når du setter inn en dato- eller tidverdi i en formatert celle, brukes formatet hvis 
verdien som settes inn, inneholder en bindestrek (-) eller en skråstrek (/).

Her er et eksempel:



Når du skriver denne verdien i en celle Vises verdien slik

4/16/99 16. april 1999 er den 106. dagen i året

2-23 23. februar 2008 er den 54. dagen i året

Des. 15 2010 Des. 15 2010

Opprette et tilpasset tekstformat
Du kan definere tekst å vise før eller etter en verdi som er satt inn i en tabellcelle når 
ingen andre formater er brukt på cellen.

Slik ser et tilpasset tekstformat ut når du lager det:

Når du skriver «Må oppdatere adresse» i et felt med ovenstående format, vises verdien 
slik:

Varsle kunde: Må oppdatere adresse.

Slik definerer du tekst som skal vises i tabellceller:
 1 Marker én eller flere celler. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

 3 Klikk på Format i tabellinspektøren.

 4 Velg Tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen.

Tilpasset format-vinduet åpnes.

 5 Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.

 6 Flytt tekstelementet (blått) fra Dato- og tidelementer-ruten til det tomme formatfeltet 
over ruten. (Slett kun eventuelt eksisterende elementer i feltet før du flytter inn Skrevet 
tekst-elementet.)
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 7 Sett et innsettingspunkt før eller etter elementet, og skriv deretter inn teksten, med 
mellomrom hvis det er nødvendig. Du kan klikke på elementet og deretter bruke 
venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere innsettingspunktet.

 8 I Navn-feltet skriver du inn et navn for tekstformatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i 
tabellinspektøren. 

 9 Klikk på OK for å arkivere tekstformatet og bruke det på de markerte cellene.

Endre et tilpasset celleformat
Etter at du har laget et tilpasset celleformat, kan du når som helst endre navn på 
formatet og 

Slik kan du endre tilpassede formater og bruke endringer på tabellceller:�
Hvis du vil endre elementene tilknyttet et tilpasset format som er brukt på celler,  m

markerer du cellene og klikker på Vis format i Format-panelet i tabellinspektøren.

Hvis du vil slette et element, markerer du det i formatfeltet og trykker deretter på 
slettetasten.

Hvis du vil legge til et element, flytter du det til formatfeltet.

Hvis du vil flytte et element, flytter du rundt på det i formatfeltet.

Hvis du vil definere et element på nytt, klikker du på elementets trekant og velger 
deretter et alternativ fra lokalmenyen.

Etter at du har utført endringene, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil arkivere det endrede formatet og bruke det på markerte celler med samme navn, 
klikker du på OK og deretter på Erstatt.

Hvis du vil arkivere det endrede formatet som et nytt format, og bruke det på markerte 
celler, endrer du formatnavnet og klikker deretter på OK.



Hvis du vil bruke det endrede formatet på umarkerte tabellceller, markerer du cellene og 
velger formatnavnet fra Celleformat-lokalmenyene i formatpanelet i tabellinspektøren.

Hvis du vil endre et tilpasset formatnavn og bruke endringene på markerte celler,  m

bruker du dialogruten for tilpasset celleformathåndtering. Hvis du vil vise dialogruten, 
klikker du på Organiser formater i tilpasset format-dialogruten, dobbeltklikker på 
navnet, skriver inn endringene og klikker deretter på OK.

Når du endrer navnet på et tilpasset format, forblir det forrige navnet knyttet til cellene 
det ble brukt på, og det forrige navnet fjernes fra listen over tilpassede formater. Hvis 
du vil bruke formatet med nytt navn med disse cellene, markerer du cellene og velger 
det nye navnet fra Celleformat-lokalmenyen i formatpanelet i tabellinspektøren.

Hvis du vil opprette et nytt og tilpasset format basert på det du bruker, men med et  m

annet navn, og ta i bruk endringen i de markerte cellene, klikker du på Vis format i 
formatpanelet i tabellinspektøren. Rediger Navn-feltet og klikk på OK.

Et endret tilpasset format brukes ikke automatisk på tabellceller som brukte den  m

tidligere versjonen.

Hvis du vil bruke et endret tilpasset format på celler, markerer du cellene og velger 
navnet på formatet fra Celleformater-lokalmenyen i Formatlinjen eller i Celleformat-
menyen i Format-panelet i tabellinspektøren. 

Omorganisere, endre navn på og slette tilpassede celleformater
Du bruker dialogruten for organisering av tilpassede celleformater til å organisere dine 
tilpassede celleformater. Dialogruten viser alle de tilpassede formatene tilgjengelig i 
dokumentet. 

Slik organiserer du tilpassede celleformater:�
 1 Hvis dialogruten for organisering av tilpassede celleformater ikke er åpen, klikker du på 

Organiser formater i tilpasset format-dialogruten for å åpne den. 

 2 Gjør ett av følgende:
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Endre navn på et tilpasset format:�  Dobbeltklikk på formatet og skriv inn endringene.

Endre rekkefølge på tilpassede formater i lokalmenyene:�  Marker et format, og klikk 
deretter en av pilene under listen for å flytte det oppover eller nedover i listen. 

Slette på et tilpasset format:�  Marker et format, og klikk deretter på Slett-knappen (–) 
under listen.

 3 Klikk på OK for å arkivere endringene og lukke dialogruten.
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Lever Keynote-lysbildeserien personlig eller i et frittstående 
medieformat. Skriv ut lysbildene, eller eksporter dem til 
et stort utvalg formater og leveringsmåter, inkludert via 
Internett.

Du kan spille en Keynote-presentasjon på maskinen og vise den på maskinens skjerm 
eller projisere den på en stor skjerm. Du kan gjøre lysbildeserien til en selvspillende 
«film» for en kiosk. Du kan dele den med andre plattformer ved å eksportere den som 
en QuickTime-film, en PowerPoint-presentasjon eller et PDF-dokument eller sende den 
direkte til YouTube. Du kan også skrive ut direkte fra Keynote med en rekke forskjellig 
layouter.

Om å presentere lysbildeserier på forskjellig måter
Avhengig av hvordan den skal vises, kan du presentere lysbildeserien din på 
forskjellige måter: 
 Â Normalt: Avanserer når du klikker musen eller bruker en av tastatursnarveiene for 

presentasjoner . Lysbildeserier fungerer på denne måten, med mindre du angir noe 
annet.

 Â Kun hyperkoblinger: Bytter lysbilde kun når en hyperkobling klikkes. Les «Opprette 
kun-hyperkoblinger-presentasjoner» på side 137 for instruksjoner.

 Â Tatt opp: Spiller som en film med forhåndsinnspilt tale og tidsbruk. Seere kan 
sette presentasjon på pause. Les «Spille inn en talekommentar» på side 109 for 
instruksjoner.

 Â Selvspillende: Avanserer automatisk, som en film. Brukeren trenger ikke gjøre noe. 
Selvspillende presentasjoner er nyttige, for eksempel i en informasjonskiosk.

Opprette selvspillende presentasjoner
Hvis du ønsker at presentasjonen skal spille av seg selv – for eksempel i en 
informasjonskiosk – kan du gjøre den til en selvspillende presentasjon.

11Vise, skrive ut og eksportere 
lysbildeserien
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I en selvspillende presentasjon finnes overganger eller bygg som starter automatisk, 
akkurat som i en normal presentasjon. Overganger og bygg som starter «ved klikk» 
(når presentatøren klikker på knappen) starter også automatisk, etter tidsperioden 
angitt i Forsinkelse-feltene i dokumentinspektøren. Verdiene du angir i Forsinkelse-
feltene gjelder alle overganger og bygg som starter med et klikk.

Selv om brukere ikke kan samhandle med disse presentasjonene, kan selvspillende 
presentasjoner stoppes på samme måte som andre presentasjoner (for eksempel 
ved å trykke på Esc-tasten). Hvis du vil hindre brukere i å stoppe en selvspillende 
presentasjon, kan du fjerne tastaturet eller kreve et passord for å avslutte 
presentasjonen.

Dokument- 
inspektørknappen

Angi når effekter som 
starter ved klikk, skal 
begynne.

Velg hva slags 
lysbildeserie du vil ha.

Slik gjør du en lysbildeserie selvspillende:�
 1 Hvis dokumentinspektøren ikke allerede er åpen, klikker du på Inspektør-knappen i 

verktøylinjen og deretter på dokumentknappen.

 2 Klikk på Dokument i dokumentinspektøren.

 3 Velg Selvspillende fra Presentasjon-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil hvor lenge det skal ventes før overganger automatisk starter når et nytt 
lysbilde vises, angir du en verdi i Overganger-feltet.

 5 Hvis du vil hvor lenge det skal ventes før bygg automatisk starter når et nytt lysbilde 
vises, angir du en verdi i Bygg-feltet.

 6 Hvis du vil angi andre innstillinger, inkludert passord, bruker du avkrysningsrutene for 
Lysbildeserieinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Angi avspillingsalternativer for 
lysbildeserier» (side 205).

Angi avspillingsalternativer for lysbildeserier
Du kan starte en lysbildeserie automatisk når den åpnes og spille en presentasjon i 
sløyfe, og annet.



Slik endrer du avspillingsalternativer:�
 1 Hvis dokumentinspektøren ikke allerede er åpen, klikker du på Inspektør-knappen i 

verktøylinjen og deretter på dokumentknappen.

 2 I Dokument-panelet markerer du ett eller flere alternativer under 
Lysbildeserieinnstillinger:

Spill av automatisk ved åpning:�  Presentasjonen starter med én gang Keynote-
dokumentet åpnes.

Lysbilder i sløyfe:�  Etter siste lysbilde starter presentasjonen på nytt med første 
lysbilde.

Hvis inaktiv, start etter:�  Hvis brukeren ikke foretar seg noe i den angitte tidsperioden, 
starter lysbildeserien på nytt.

Krev passord for å avslutte visning:�  For å kunne avslutte presentasjonen må 
brukere skrive inn administratornavn og -passord for datamaskinen som spiller av 
lysbildeserien.

Om å øve på og vise presentasjoner
Fullskjermpresentasjoner utnytter til fulle den flotte grafikken og de jevne 
animasjonene som er mulig å få til med Keynote. Du kan vise fullskjermpresentasjoner 
på maskinens skjerm, på en annen skjerm eller projisert på en storskjerm, og du kan 
spille av filmer og lyd under presentasjonen.

Legge til presentatørnotater
Bruk Presentatørnotater-feltet til å skrive eller vise notater for hvert lysbilde. Du kan 
skrive ut presentatørnotater eller vise dem på en separat skjerm som kun du ser når 
du viser presentasjonen. (Presentatørnotater er ikke det samme som kommentarer; les 
«Kommentarer på lysbilder» på side 47.)

Notater-feltet er et 
område hvor du kan 
holde styr på hva du vil si 
til hvert lysbilde.

Slik kan du arbeide med presentatørnotater:�
Hvis du vil vise presentatørnotater, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis  m

presentatørnotater.

Hvis du vil legge til presentatørnotater, skriver du i området under lysbildets  m

arbeidsområde.
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Hvis du vil skrive ut presentatørnotater, velger du Arkiv > Skriv ut, velger Keynote fra  m

Eksemplarer og sider-lokalmenyen, og markerer Lysbilder med notater.

Hvis du vil skjule presentatørnotater, velger du Vis > Skjul presentatørnotater. m

Angi lysbildestørrelsen
Hvis du vil ha høyeste avspillingskvalitet, bør lysbildestørrelsen være den samme som 
skjermoppløsningen der lysbildeserien skal vises. De fleste projektorer fungerer best 
med lysbilder med en oppløsning på 800 x 600. Nyere projektorer kan vise lysbilder 
med en oppløsning på 1024 x 768 eller høyere. 

Hvis presentasjonen din inneholder filmer, er det mulig du vil bruke høyere 
oppløsning. I dette tilfelle bruker du et HD-tema med en oppløsning på 1920 x 1080 
(ikke alle temaene kan bruke denne oppløsningen). Høyere oppløsning krever mer 
hukommelse og en raskere prosessor.

Du kan endre lysbildestørrelsen til et Keynote-dokument i Dokument-panelet i 
dokumentinspektøren. Hvis du er usikker på beste lysbildestørrelse eller hvis du 
ikke vil endre den opprinnelige lysbildestørrelsen for dokumentet, spiller Keynote 
lysbildeserien med originalstørrelsen, sentrert på skjermen og omsluttet av en svart 
ramme. Hvis et lysbilde er for stort til å passe på skjermen, skalerer Keynote det 
automatisk ned slik at det passer.

Du kan også få Keynote til å oppskalere lysbildeserien slik at den passer på skjermen 
når den spilles av.

Slik oppskalerer du en lysbildeserie under avspilling:�
 1 Velg Keynote > Valg.

 2 Klikk på Lysbildeserie.

 3 Marker «Skaler lysbilder opp for å tilpasse til skjerm».

Dette alternativet endrer ikke lysbildestørrelsen til Keynote-dokumentet. Det skalerer 
dokumentet slik at det passer til skjermen. Noe av videokvaliteten kan gå tapt under 
avspilling med dette alternativet.

 4 Hvis du bruker Kube- eller Vend-overgangen, er det mulig at du bør velge «Reduser 
Vend-overganger for å unngå klipping» eller «Reduser Kube-overganger for å unngå 
klipping». Hvis ikke, er det mulig at den del av overgangen ikke synes.

Øve på presentasjonen
Ved hjelp av øvningsvisning kan du se presentatørinformasjon – uten å bruke en 
ekstra skjerm – slik at du kan øve på og finjustere tidsbruken under presentasjonen.

I øvningsvisning kan du vise gjeldende lysbilde, neste lysbilde og andre objekter som 
er valgt i Presentatørskjerm-innstillingene (les «Tilpasse presentatørskjermen» på 
side 212).



Slik øver du på lysbildeserien:�
 1 Velg Spill av > Øv inn lysbildeserie.

 2 Hvis du vil bla gjennom presentatørnotatene, trykker du på tastene U (opp) eller D 
(ned) eller bruker rullesjakten på høyresiden av presentatørnotatene.

Hvis du ikke ser presentatørnotatene, må du forsikre deg om at det valget er markert i 
Presentatør-valg.

 3 Hvis du vil avslutte øvningsvisning, trykker du på Esc-tasten.

Vise en presentasjon på datamaskinens skjerm
Hvis du viser lysbildeserien for et lite publikum, er det mulig at det er enklest å vise 
den direkte på skjermen. 

Slik viser du en fullskjermspresentasjon på én skjerm:�
 1 Åpne Keynote-dokumentet og marker lysbildet du vil spille av først.

 2 Avhengig av om lysbildeserien ble spilt inn med talekommentar eller ikke, gjør du ett 
av følgende:

Hvis presentasjonen ikke er tatt opp, klikker du på Spill av i verktøylinjen. Â

Hvis du vil gå til neste side eller objektbygg, klikker du med musen eller trykker på 
høyrepil eller mellomromstasten.

Hvis du vil avslutte visningen, trykker du på Q eller Esc-tasten.

Hvis presentasjonen er tatt opp, klikker du på Spill av i verktøylinjen. Â

Hvis du vil stoppe både visningen og lyden, trykker du på H. Når du vil fortsette, klikker 
du på Keynote-symbolet i Dock.

Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du på Esc-tasten.

Se «Styre en presentasjon ved hjelp av tastaturet» på side 214 for flere alternativer.

Vise en presentasjon på en ekstern skjerm eller med en projektor
Når du presenterer lysbildeserien, kan skjerm nummer to brukes på to forskjellige 
måter: 
 Â Like skjermer viser lysbildeserien identisk på begge skjermer.

Med  Â To skjermer kan du vise presentatørinformasjon og meldinger – for eksempel 
lysbildenotater, forhåndsvisning av neste lysbilde og en timer – på én skjerm, mens 
selve lysbildeserien vises på den andre (og det er kun denne som publikum ser).

Enkelte bærbare datamaskiner har innebygd like skjermer-funksjonalitet. Hvis din 
datamaskin ikke har det, må du konfigurere den. Andre bærbare datamaskiner har ikke 
støtte for like skjermer-funksjonalitet i det hele tatt.
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Slik viser du en presentasjon ved hjelp av toskjermskonfigurasjon:
 1 Koble til den andre skjermen eller projektoren i henhold til instruksjonene som fulgte 

med skjermen eller projektoren og instruksjonene som fulgte med maskinen.

Les «Tips for bruk av en ekstern skjerm» på side 210 for konfigurasjonsanbefalinger.

 2 Velg Apple-meny > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

 3 Klikk på Organisering, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke ser Organiser-knappen, gjenkjenner ikke maskinen den andre skjermen.

 4 Forsikre deg om at Like skjermer ikke er valgt.

 5 Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Lysbildeserie.

Med en 
toskjermkonfigurasjon 

kan du velge hvor 
lysbilder skal vises under 

en lysbildeserie.

 6 Velg «Presenter på primærskjerm» eller «Presenter på sekundærskjerm».

Primærskjermen er den hvor du ser menylinjen. Hvis du velger «Presenter på 
sekundærskjerm», kan du tilpasse hva presentatøren ser på primærskjermen. Se 
«Tilpasse presentatørskjermen» på side 212.

 7 Klikk på Spill av i verktøylinjen.

 8 Gå gjennom presentasjonen ved å klikke med musen eller trykke på 
mellomromstasten.

Les «Styre en presentasjon ved hjelp av tastaturet» på side 214 for flere alternativer.

Slik viser du en presentasjon ved hjelp av like skjermer:�
 1 Koble til den andre skjermen eller projektoren i henhold til instruksjonene som fulgte 

med skjermen eller projektoren og instruksjonene som fulgte med maskinen.

Les «Tips for bruk av en ekstern skjerm» på side 210 for konfigurasjonsanbefalinger.

 2 Velg Apple-meny > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

 3 Velg en oppløsning og antall farger.



Bruk de samme innstillingene for begge skjermene.

 4 Klikk på Organiser, og velg Like skjermer.

 5 Åpne Keynote-dokumentet, og klikk på Spill av i verktøylinjen (eller velg Spill av > Start 
lysbildeserie).

Hvis du vil gå til neste side eller objektbygg, trykker du på mellomromstasten eller 
klikker med musen.

 6 Hvis avspillingen hakker, er det mulig at du må endre oppfriskningsfrekvensen til 
skjermen.

Keynote spiller som regel av svært jevne animasjoner. Hvis skjermene har forskjellig 
oppfriskningsfrekvenser, kan imidlertid en av skjermene se ut til å «hakke» fordi 
Keynote synkroniseres med oppfriskningsfrekvensen til kun én skjerm. Hvis du bruker 
Keynote med en iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Pro eller MacBook Air med 
Mac OS X versjon 10.3.9 eller nyere, synkroniserer Keynote med den eksterne skjermen.

Slik endrer du oppfriskningsfrekvens for skjermen:�
 1 Velg Apple-meny > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

 2 Velg Skjerm, og velg deretter et alternativ fra Oppfriskningsfrekvens-lokalmenyen.

Du får best animasjonskvalitet hvis du bruker den eksterne skjermens foretrukne 
oppfriskningsfrekvens. Du finner sannsynligvis denne informasjonen i dokumentasjon 
for skjermen. Hvis ikke, kan du prøve forskjellige oppfriskningsfrekvenser for å 
se hvilke som gir best animasjonskvalitet. De fleste LCD-skjermer har en intern 
oppfriskningssekvens på 60 Hz. De fleste CRT-enheter har ikke én optimal 
oppfriskningsfrekvens.

Hvis du bruker en stasjonær maskin og to skjermer, kan du eksperimentere for å 
avgjøre hvilken skjerm som synkroniseres med Keynote.

Tips for bruk av en ekstern skjerm
Du kan spille av Keynote-lysbildeserien på forskjellige typer projektorer og eksterne 
skjermer.
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Slik får du best videokvalitet i presentasjonen:�
Hvis du kan velge mellom en DVI-forbindelse og en VGA-forbindelse, bruker du en DVI- m

forbindelse for å koble til projektoren. DVI-forbindelser gir generelt best bildekvalitet 
og er enklere å konfigurere.

Marker standard 
skjermoppløsning.

Angi standard skjermoppløsning (størrelsen på bildet på skjermen) i Skjermer-panelet  m

i Systemvalg. Se etter denne informasjonen i dokumentasjonen som fulgte med 
skjermen. For de fleste projektorer er den foretrukne skjermoppløsningen 800 x 600 
eller 1024 x 768. De fleste LCD- og DLP-skjermer fungerer med en rekke oppløsninger, 
men det finnes en foretrukken innstilling.

Hvis du vil endre skjermoppløsningen, velger du Apple-meny > Systemvalg, klikker 
på Skjermer, klikker på Skjerm, og markerer deretter oppløsningen du vil ha, fra 
Oppløsninger-listen.

Angi oppfriskningsfrekvensen for skjermen (antall ganger per sekund bildene  m

oppdateres på skjermen) i Skjermer-panelet i Systemvalg. Hvis du bruker 
en LCD-skjerm, LCD-projektor eller DLP-projektor, bør du prøve å tilpasse 
oppfriskningsfrekvensen for maskinen eller videokortet med den optimale 
oppfriskningsfrekvensen for visningsenheten. (Dette er vanligvis bare nødvendig hvis 
du bruker en VGA-tilkobling til en LCD- eller DLP-skjerm. CRT-enheter har vanligvis ikke 
kun én optimal oppfriskningsfrekvens.)

Hvis fargene på skjermen ser «utvasket» ut når du kobler til en ny projektor eller hvis  m

teksten ser taggete ut, er det mulig at du må kalibrere skjermen. Bruk ColorSync-
verktøy (i Verktøy-mappen i Programmer-mappen på harddisken) til å konfigurere 
fargekalibrering. 

Hvis du skal bruke en toskjermskonfigurasjon og du vil bytte presentatørskjermen  m

til den andre skjermen under lysbildeserien, trykker du på X for å bytte mellom 
skjermene.



Om å styre presentasjoner
Hvis presentasjonen ikke er selvspillende, kan du bruke tastaturet til å pause og 
fortsette lysbildeserien og til å navigere gjennom lysbilder. Du kan også stille inn 
presentatørskjermen til å vise neste lysbilde, tid brukt og annet. Hvis Macintosh-
maskinen ble levert med en Apple Remote-fjernkontroll, kan du bruke den til å styre 
en presentasjon.

Tilpasse presentatørskjermen
Hvis du har en toskjermkonfigurasjon (en skjerm for presentatøren og en annen 
for publikum), eller hvis du vil øve inn presentasjonen med kun en skjerm, kan du 
se presentatørinformasjon som er nyttige for presentatøren. Du kan for eksempel 
konfigurere skjermen til å vise en klokke, en timer, en forhåndsvisning av neste 
lysbilde og andre meldinger. (Selvspillende presentasjoner kan ikke brukes med 
presentatørvisning.) 

Marker valgene 
som vises på 

presentatørskjermen.

Klikk hvis du vil endre 
plassering på vinduene 
på presentatørskjermen.

Marker denne hvis du vil 
vise presentatør- 

informasjonen på den 
andre skjermen (under 

en lysbildeserie med 
toskjermkonfigurasjon).

Marker denne hvis du vil 
gjøre menylinjen rød når 
et bygg er i gang, og 
grønn når bygget er 
komplett. 

Du kan angi hvilke meldinger som skal vises i presentatørvisning, og hvordan de er 
organisert. Før du tilpasser presentatørvisningen, må du aktivere presentatørvisning 
og angi hvilken av de to skjermene som skal vise den.

Slik aktiverer du presentatørvisningen:�
 1 Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Presentatørskjerm.

 2 Velg «Vis presentatørinformasjon på den andre skjermen»

I Valg-vinduet kan du også markere de objektene du vil skal vises på 
presentatørskjermen. Du kan også markere andre valg og utføre ytterligere justeringer 
når du tilpasser presentatørskjermen.

 3 Klikk på Lysbildeserie øverst i Valg-vinduet.

 4 Marker ett av følgende valg nederst i Valg-vinduet:
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Presenter på primærskjerm:�  Viser lysbildeserien på den samme skjermen som 
menylinjen.

Presenter på sekundærskjerm:�  Viser lysbildeserien på skjermen uten menylinje.

 5 Hvis du vil angi hvilke objekter som skal være tilgjengelige på presentatørskjermen, 
markerer du dem.

Under finner du en beskrivelse av de forskjellige alternativene.

Slik tilpasser du presentatørvisningen:�
 1 Gjør følgende for å få tilgang til forhåndsvisningen på presentatørskjermen:

Klikk på Tilpass presentatørskjerm-knappen nederst i Presentatørskjerm-valg. Â

Velg Spill av > Tilpass presentatørskjerm. Â

 2 I Tilpass presentatørskjerm-vinduet markerer du valgene du vil vise på 
presentatørskjermenen.

Nåværende lysbilde:�  Viser en forhåndsvisning av lysbildet som for øyeblikket vises 
på skjermen som publikum ser. Dette kan være nyttig hvis for eksempel lysbildeserien 
spilles av på en skjerm bak deg.

Byggmarkører:�  Vises som blå prikker nedenfor den nåværende 
lysbildeforhåndsvisningen, og indikerer hvor mange bygg det nåværende lysbildet har.

Neste lysbilde:�  Viser en forhåndsvisning av neste lysbilde.

«Klar for neste»-indikator:�  Vises som en grønn eller rød linje øverst på 
presentatørskjermen. Indikatoren viser når nåværende bygg er ferdig spilt av, og 
lysbildet fortsetter ikke før du klikker. Rød betyr at du ikke kan gå videre på lysbildet 
ennå. Grønn betyr at du kan gå videre på lysbildet.

Notater:�  Viser presentatørnotatene som skal være til hjelp for nåværende lysbilde. 
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager presentatørnotater, leser du 
«Legge til presentatørnotater» på side 206.

Klokke:�  Viser hva klokken er i følge datamaskinens klokke.

Tidtaker:�  Gir informasjon om hvor lang tid presentasjonen bruker. Den begynner 
fra det øyeblikket du går til neste lysbilde (ikke når du trykker på Spill av). Marker et 
alternativ for hvordan du vil at tidtakeren skal vises:

Gjenstår:� Indikerer hvor lang tid du har igjen på presentasjonen. Skriv inn hvor lang tid 
du kan bruke på presentasjonen, i feltet ved siden av.

Brukt:� Indikerer hvor lang tid det har gått siden du startet lysbildeserien.

 3 Flytt objektene på skjermen for å plassere dem der du vil ha dem på siden.

 4 Hvis du vil endre størrelsen til et objekt på skjermen, flytter du det nedre høyre 
hjørnet.

 5 Klikk på Ferdig.



Få tilgang til ytterligere presentatørskjermkontroller
Du kan endre eller justere objektene i presentatørskjermen når som helst under en 
presentasjon. Du har tilgang til flere lysbildeseriekontroller fra presentatørvisning. Du 
kan enkelt gå til en hvilken som helst side, sette presentasjonen på pause (og vise en 
svart skjerm) og mer. 

Slik får du tilgang til å bruke presentatørskjermkontrollene:�
Hvis du vil ha tilgang til kontrollene, beveger du markøren øverst i  m

presentatørskjermen når du holder presentasjonen.

En verktøylinje med fire knapper vises.

Lysbilder:�  Viser miniatyrbilder av alle lysbildene i presentasjonen, langs en stripe på 
toppen av skjermen. Flytt rullesjakten under lysbildeminiatyrene for å bla gjennom 
lysbildene. Dobbeltklikk på en miniatyr for å gå til det lysbildet, eller skriv inn et 
lysbildetall i «Gå til lysbilde»-feltet og klikk på Gå (eller trykk på returtasten).

Svart:�  Hovedskjermen for presentasjonen blir svart (samme effekt som å trykke på B 
under presentasjonen). Klikk for å gjenopprette nåværende lysbilde.

Valg:�  Gir rask tilgang til følgende valg:

Bytt skjermer: Reverserer skjermoppsettet slik at presentatørskjermen vises på skjermen 
hvor lysbildeserien var, og omvendt.

Skaler lysbilder til skjerm: Justerer størrelsen av lysbildet slik at det fyller skjermen så 
mye som mulig, uten å endre proporsjonene.

Tilpass presentatørskjerm: Gjør at du kan markere hvilke objekter du vil skal vises på 
presentatørskjermen, og endre størrelse og plassering på dem.

Hjelp:�  Viser en liste over tastatursnarveier du kan bruke til å styre presentasjonen fra 
tastaturet.

Styre en presentasjon ved hjelp av tastaturet
På lysbildeserier som ikke er selvspillende, kan du bruke tastaturet til å sette 
presentasjonen på pause, starte den på nytt og avslutte den, gå til neste lysbilde eller 
bygg, gå tilbake til forrige lysbilde eller bygg og gå til et bestemt lysbilde. 

Slik kan du pause og fortsette en presentasjon:�
Hvis du vil pause presentasjonen og vise gjeldende lysbilde (frys), trykker du på F. Hvis  m

du vil fortsette presentasjonen, trykker du på en hvilken som helst tast.

Hvis du vil pause presentasjonen og vise en svart skjerm, trykker du på B. Hvis du vil  m

fortsette presentasjonen, trykker du på en hvilken som helst tast.

Hvis du vil pause presentasjonen og vise en hvit skjerm, trykker du på W. Hvis du vil  m

fortsette presentasjonen, trykker du på en hvilken som helst tast.

Hvis du vil pause presentasjonen og vise siste program som var i bruk, trykker du på H.  m

Når du vil fortsette presentasjonen, klikker du på Keynote-symbolet i Dock.
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Merk:  Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, og Keynote-
programvinduet er utvidet til fullskjermmodus før du starter avspillingen av 
presentasjonen, kan du trykke på H for å avslutte avspillingen og gå tilbake til 
Keynote-vinduet.

Klikk på en hyperkobling som åpner en nettside, e-postmelding eller fil. Når du vil  m

fortsette presentasjonen, klikker du på Keynote-symbolet i Dock.

Du kan trykke på følgende taster når du vil gå til neste lysbilde:�
Skhift–nedoverpil, Skift–nedoverpil eller høyre hakeparantes (]) m

Du kan trykke på følgende taster når du vil gå til neste bygg:�
N, mellomromstasten, Returtasten, Side ned, høyrepil, nedoverpil eller Skift–høyrepil m

Trykk på én av følgende taster for å gå tilbake til begynnelsen av alle bygg på 
nåværende lysbilde, eller til forrige lysbilde hvis dette lysbildet ikke har noen bygg:�
P, slettetasten, Side opp, venstrepil, oppoverpil eller Skift–oppoverpil m

Hvis objektbygg har blitt spilt av på det nåværende lysbildet før du trykker på noen 
av disse tastene eller tastekombinasjonene, går lysbildeserien tilbake til begynnelsen 
av lysbildet, før noen bygg har blitt spilt av. Hvis lysbildeseriene allerede er ved det 
punktet (eller lysbildet ikke inneholder bygg), og du trykker på noen av disse tastene 
eller tastekombinasjonene, går lysbildeseriene tilbake til begynnelsen av forrige 
lysbilde.

Du kan trykke på følgende taster når du vil gå tilbake til forrige bygg:�
Skift–venstrepil, Skift–Side opp eller venstre hakeparantes ([) m

Slik kan du gå til et bestemt lysbilde under presentasjonen:�
Hvis du kjenner nummeret til lysbildet du vil gå til, skriver du inn nummeret og trykker  m

på Retur eller Enter.

Hvis du vil finne et bestemt lysbilde, bruker du lysbildevelgeren. m



Hvis du vil åpne lysbildevelgeren, trykker du på plusstegnet (+), likhetstegnet (=), eller 
bindestreken (-) eller skriver et tall.

Hvis du vil åpne 
lysbildevelgeren i løpet 

av en presentasjonen, 
trykker du på +, = eller -, 

eller skriver inn et tall.

Gå til et lysbilde ved å skrive inn 
tallet og trykke på returtasten.

Hvis du vil flytte framover eller bakover gjennom miniatyrbildene, trykker du på høyre eller 
venstre piltast, eller flytter rullesjakten under lysbildeminiatyrene.

Hvis du vil se miniatyren for det første lysbildet, trykker du på oppoverpil; hvis du vil se 
miniatyren for siste lysbilde, trykker du på nedoverpilen.

Hvis du vil vise et bestemt lysbilde, klikker du på miniatyren eller skriver inn 
lysbildenummeret og trykker på Retur.

Hvis du vil lukke lysbildevelgeren uten å endre gjeldende lysbilde, trykker du på Esc-tasten.

Merk:  Du kan ikke gå til et utelatt lysbilde (les «Utelate lysbilder» på side 43).

Slik kan du vise tastatursnarveier:�
Hvis du viser presentatørskjermen under en presentasjon, kan du se hvilke taster som  m

styrer lysbildeserien ved å trykke på Help, spørsmålstegnet (?) eller skråstrek forover (/).

Hvis du vil se en liste over alle Keynote-tastatursnarveier, velger du Hjelp >  m

«Tastatursnarveier».

Stoppe en presentasjon
Du kan avslutte presentasjonen på flere forskjellige måter, avhengig av hvordan den er 
stilt inn.

Hvis du vil forhindre at uautoriserte brukere stopper presentasjonen (hvis 
presentasjonen for eksempel vises på en informasjonskiosk), kan du stille inn 
lysbildeserien slik at brukeren må skrive inn navnet og passordet til administratoren 
(eller brukeren som for øyeblikket er logget på) på datamaskinen som viser 
lysbildeserien. 
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Slik avslutter du en presentasjonen under avspilling:�
Trykk på escape, Q, Kommando-punktum (.) eller punktum (.). m

Hvis presentasjonen har en hyperkobling som stopper presentasjonen, klikker  m

du på den. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en hyperkobling 
som avslutter presentasjonen, leser du «Lage en «Avslutt lysbildeserie»-knapp i 
lysbildeserien» på side 136.

Slik angir du at brukere må skrive inn et administratornavn og -passord for å stoppe 
en presentasjon:�

 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

 2 Klikk på Dokument i dokumentinspektøren. 

 3 Marker avkrysningsruten for «Krev passord for å avslutte visning».

Når du stopper en presentasjon som krever et passord, skriver du inn navnet og 
passordet til administratoren (eller brukeren som for øyeblikket er logget på) på 
datamaskinen i feltene som vises, etter at du prøver å stoppe presentasjonen ved å 
bruke metodene som beskrives over.

Spille av filmer
Du kan styre filmen på lysbildet ved å bruke markøren til å klikke på kontroller som 
vises når du beveger markøren over filmen på lysbildet, men for at du kan gjøre dette 
må lysbildeserien være stilt inn til å vise markøren når en film vises på et lysbilde. 
Hvilke kontroller som vises, er avhengig av størrelsen til filmen (dimensjonen på 
lysbildet). En liten film har færre kontroller. 

Du kan også styre filmavspilling under presentasjonen med tastaturet.

Slik viser du markøren når en film vises på et lysbilde:
 1 Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Lysbildeserie.

 2 Marker avkrysningsruten for «Vis avspillingskontroller når markøren er over en film».

Slik bruker du tastaturet til å styre filmavspilling:
Trykk eller hold nede knappen som tilsvarer den ønskede handlingen: m

K:�  Trykk ned for å pause; trykk en gang til for å fortsette (veksler).

J:�  Hold nede for å spole filmen tilbake.

L:�  Hold nede for å spole framover.

I:�  Trykk for å gå til begynnelsen av filmen.

O:�  Trykk for å gå til slutten av filmen.



Når du lager lysbildeserien, kan du stille inn avspillingsvolumet for filmer og angi om 
filmen skal spilles av når lysbildet vises, eller om den skal spilles av når du klikker. Du 
kan også velge at filmen skal spilles kun én gang, i en kontinuerlig sløyfe eller at den 
skal sløyfes framover og bakover. Les «Angi avspillingsalternativer for lysbildeserier» på 
side 205 for instruksjoner.

Vise markøren under en presentasjon
Du kan konfigurere en lysbildeserie slik at markøren kun vises på lysbilder som 
inneholder hyperkoblinger eller filmer, eller kun når musen flyttes.

Slik angir du markørinnstillinger:�
 1 Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Lysbildeserie.

 2 Velg « Vis markør kun på lysbilder med koblinger eller filmer» eller «Vis markør når 
noen beveger musen».

Hvis du velger å vise markøren kun på lysbilder med hyperkoblinger eller filmer, kan 
du skjule markøren under lysbildeserien ved å trykk på C-tasten.

Bruke en Apple Remote-fjernkontroll
Hvis datamaskinen ble levert med en Apple Remote-fjernkontroll, kan du bruke den 
til å styre en lysbildeserien. Knappene på Apple Remote-fjernkontrollen kan brukes 
til å gå framover og bakover, spille av, pause og avslutte lysbildeserien og til å styre 
volumet på datamaskinen. 

Du må åpne Keynote-dokumentet på datamaskinen før du kan bruke Apple Remote-
fjernkontrollen til å styre lysbildeserien.

Følgende tabell beskriver hvordan du styrer Keynote med Apple Remote-
fjernkontrollen.

Hvis du trykker på 
denne knappen

Hvis du vil gjøre 
følgende i Keynote-
vinduet

Hvis du vil 
gjøre følgende i 
presentasjonsmodus

Hvis du vil 
gjøre følgende i 
lysbildevelgeren

Start/Pause Starte presentasjonen Fryse/fortsette 
presentasjonen

Gå til det markerte 
lysbildetallet

Menu Åpne Front Row Sette presentasjonen 
på pause og åpne 
lysbildevelgeren

Avslutte 
lysbildevelgeren

Trykk, og hold nede 
Menu

— Avslutte presentasjon Avslutte presentasjon
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Hvis du trykker på 
denne knappen

Hvis du vil gjøre 
følgende i Keynote-
vinduet

Hvis du vil 
gjøre følgende i 
presentasjonsmodus

Hvis du vil 
gjøre følgende i 
lysbildevelgeren

Neste/framover — Gå tilbake til forrige 
lysbildeserie eller bygg

Redusere det markerte 
lysbildetallet med én

Forrige/tilbake — Gå til neste lysbilde 
eller bygg

Øker det markerte 
lysbildetallet med én

Trykk, og hold nede 
Neste/framover

— Gå til første lysbilde —

Trykk, og hold nede 
Forrige/tilbake

— Gå til siste lysbilde —

Pluss (+) Volum opp Volum opp Volum opp

Minus (–) Volum ned Volum ned Volum ned

Bruke Keynote-fjernkontrollprogrammet
Hvis du har en iPhone eller iPod touch, kan du kjøpe og laste ned Keynote-
fjernkontrollprogrammet fra App Store og bruke det til å styre lysbildeserien. Etter 
at du har kjøpt Keynote-fjernkontrollprogrammet, må du koble det til datamaskinen 
før du kan bruke programmet. Hvis du vil gjøre dette, må iPhone eller iPod touch og 
datamaskinen være tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket. 

Du må åpne Keynote-lysbildeserien på datamaskinen før du kan bruke Keynote-
fjernkontrollprogrammet til å styre den.

Slik kobler du til Keynote-fjernkontrollprogrammet:�
 1 Åpne Keynote på datamaskinen, og velg Keynote > Valg.

 2 Klikk på Ekstern i Valg-vinduet, og marker «Aktiver Remote for iPhone og iPod touch».

 3 Klikk på Keynote Remote-programsymbolet på iPhone eller iPod touch.

 4 Opprett en kobling til Keynote på iPhone eller iPod touch, og følg instruksjonene på 
enheten.

Et passord vises.

 5 I Keynote klikker du på koblingsknappen ved siden av den eksterne enheten du vil 
sammenkoble med. Deretter skriver du inn passordet i vinduet som åpnes i Keynote.

 6 Lukk Keynote-valg.

Bruke andre programmer under en presentasjon
Hvis du vil bruke Exposé, Dashboard eller andre programmer (for eksempel Remote 
Desktop) mens du spiller av en lysbildeserie, må du endre en innstilling i Keynote. Velg 
Keynote > Valg, klikk på lysbildeserie, og velg «Tillat at Exposé, Dashboard og andre 
bruker skjermen». Hvis du velger dette, er det mulig at lysbildeserien går saktere og at 
animasjoner ikke vises optimalt.



Eldre versjoner av Keyspan Remote-programvare er ikke konfigurert til å fungere 
sammen med Keynote, men du kan konfigurere Keyspan Remote selv.

Slik konfigurerer du Keyspan Remote til å fungere sammen med Keynote:
 1 Åpne KeySpanDMR-programmet (finnes i Programmer-mappen på harddisken).

 2 Klikk på Configure nederst i vinduet.

 3 Velg KeySpanDMR > Add Application.

 4 Finn Keynote i Choose-dialogruten, og klikk på Choose.

Skrive ut lysbildene
Du kan skrive ut Keynote-lysbildeserien på en rekke måter for å tilfredsstille ulike 
behov. Du kan skrive ut lysbilder med eller uten notater eller kommentarer, eller du 
kan skrive ut lysbildeserien i oversikts- eller støttearkformat.

Slik skriver du ut lysbilder:�
 1 Hvis du vil skrive ut kommentarer, forsikrer du deg om at kommentarer er synlige på 

lysbildets arbeidsområde (klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis kommentarer).

 2 Velg Arkiv > Skriv ut.

 3 Hvis utskriftvalgene som beskrives nedenfor, ikke er synlige, klikker du på trekanten 
ved siden av Skriver-lokalmenyen for å vise dem.

 4 Hvis du vil skrive ut ett lysbilde eller et utvalg lysbilder, bruker du Fra- og Til-
tekstfeltene for å angi lysbildenummeret eller -utvalget.

Du kan se lysbildenumrene i lysbildenavigering.

 5 Hvis du vil angi utskriftsvalg for Keynote, velger du Keynote fra Eksemplarer og sider-
lokalmenyen.

Marker hvilken lysbilde- 
og støttearklayout du vil 

skrive ut.

Konverter lysbildesettet til 
en PDF-fil.

Marker utskrifts- 
formaterings- 
alternativer.

Velg Keynote fra 
denne lokalmenyen.

 6 Velg et utskriftsalternativ:

Enkeltlysbilder:�  Skriver ut ett lysbilde per side uten presentatørnotater.

Lysbilder med notater:�  Skriver ut ett lysbilde per side med presentatørnotater.
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Oversikt:�  Skriver ut kun lysbildetitlene og punkttekst (det du ser i oversiktsvisning i 
lysbildenavigering). Tekst i fritekstruter skrives ikke ut.

Støtteark:�  Inkluderer valg for å ha flere enn ett lysbilde per side. Hvis du vil ha raskere 
utskrifter av støtteark, markerer du «Utskrift i utkastkvalitet».

 7 Velg utskriftsformateringsalternativer:

Skriv ut kun markerte lysbilder:�  Skriver ut kun lysbildene du markerte i 
lysbildenavigering før du valgte Arkiv > Skriv ut. (Hvis du vil markere flere lysbilder 
i lysbildenavigering, holder du nede Kommando-tasten eller Skift-tasten mens du 
markerer lysbilder.)

Ikke skriv ut lysbildebakgrunner og objektfyll:�  Bakgrunnsfarger eller objekter skrives 
ikke ut, lys tekst skrives ut som svart. Dette alternativet er spesielt nyttig for å skrive ut 
fargerike lysbilder på svart-hvitt-skrivere. På svart-hvitt-skrivere skrives fargebilder ut 
i gråskala. På fargeskrivere skrives importerte grafikkfiler på hvert lysbilde fortsatt ut i 
farger.

Skriv ut hvert byggetrinn:�  Skriver ut ett lysbilde for hvert trinn i et objektbygg. (Et 
lysbilde med et objektbygg med tre trinn skrives ut som tre lysbilder.)

Inkluder utelatte lysbilder:�  Skriver ut alle lysbildene i lysbildenavigering, selv om 
noen er merket som utelatte.

Legg til kantlinjer rundt lysbilder:�  Skriver ut en linje rundt kantene på hvert lysbilde.

Inkluder lysbildenummer:�  Skriver nummeret nederst på hvert lysbilde.

Inkluder dato:�  Skriver ut datoen på hvert lysbilde.

Skriv ut 3D-diagrammer med høy oppløsning:�  Forbedrer utskriftskvaliteten for 
3D-diagrammer.

Bruk sidemarger:�  Holder lysbildekantene innenfor skrivermargene.

 8 Klikk på Skriv ut.

Om eksportering av lysbildeserier til andre formater
Du kan dele presentasjonen med andre plattformer ved å eksportere den til et annet 
format, for eksempel QuickTime, PowerPoint og PDF. Du kan også sende lysbildeserien 
direkte til iDVD, iPhoto, iTunes, iWeb, GarageBand og YouTube. Du kan også konvertere 
lysbildeserien til en film du kan vise på en iPod. Du kan også sende den til iWork.com 
public beta.

Arkivere en presentasjon i iWork ’08-format
Hvis andre skal åpne lysbildeserien din ved hjelp av en tidligere versjon av Keynote, 
kan du eksportere lysbildeserie i iWork ’08-format. Det er mulig at nye funksjoner 
i Keynote ’09, blant annet nye overganger og byggeffekter, ikke beholdes når 
presentasjonen eksporteres til en tidligere versjon. 



Slik arkiverer du en presentasjon slik at den kan åpnes med iWork ’08:�
 1 Åpne lysbildeserien du vil eksportere.

 2 Velg Arkiv > Arkiver som.

 3 Skriv inn et navn for filen og velg en plassering.

 4 Velg «Arkiver en kopier som», og velg iWork ’08.

Hvis du ikke ser disse alternativene, klikker du på trekanten ved siden av Arkiver som-
feltet.

 5 Hvis du ikke vil inkludere lyd og filmfiler i eksporten, klikker du på Avanserte valg, 
og fjerner deretter markeringen for «Kopier lyd og filmer til dokumentet» (dette 
alternativet er på som standard).

 6 Klikk på Arkiver.

Dele en presentasjon med andre plattformer
Eksporter presentasjon til formater som er kompatible med forskjellige plattformer.

Opprette en QuickTime-film
Du kan konvertere lysbildeserien til en QuickTime-film som inkluderer alle animerte 
overganger og objektbygg.

Du kan opprette en interaktiv film som seere kan styre i eget tempo, eller du kan 
opprette en selvspillende film med overganger og bygg med tidsbruken du har 
bestemt. 

Slik oppretter du en QuickTime-film fra lysbildeserien:
 1 Velg Deling > Eksporter, og klikk deretter på QuickTime.

Velg filmtype.

Velg et 
komprimeringsformat 
for å optimalisere 
filmstørrelsen og 
avspillingskvaliteten.

For selvspillende filmer 
(Fast tidsinnstilling), angir 
du varighet for lysbilde- og 
objektbygg.

Spill av filmen én gang, 
i loop eller framover og 

bakover.

Marker denne hvis 
lysbildeserien inneholder 

gjennomsiktighet du vil 
beholde.

Marker denne hvis du vil 
at filmen skal spilles av i 

fullskjerm.

 2 Velg et alternativ fra Avspilling bruker-lokalmenyen:
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Manuell framdrift:�  Brukere avanserer gjennom lysbildeserien ved å klikke med musen 
eller Spill (i QuickTime-kontrollene), eller ved å trykke på mellomromstasten.

Kun hyperkoblinger:�  Brukere avanserer gjennom lysbildeserien ved å klikke på 
hyperkoblinger.

Tidsinnstilling for opptak:�  Hvis du har spilt inn lysbildeserien (som beskrevet 
i «Spille inn en talekommentar» på side 109), spilles lysbildeseriefilmen av med 
tidsinnstillingene du har valgt.

Fast tidsinnstilling:�  Bruker kan ikke styre hvordan lysbildeserie avanserer; 
lysbildeserien spilles av med tidsinnstillingene du angir i neste trinn.

 3 Hvis du velger Fast tidsinnstilling, angir du hvor lenge lysbildene skal vises og hvor 
lang tid det tar å fullføre objektbygg ved å skrive inn verdier i Bildevarighet- og 
Byggvarighet-feltene.

Bildevarighet:�  Hvor lenge hvert ferdigbygde lysbilde vises på skjermen når det siste 
objektbygget er fullført.

Byggvarighet:�  Antallet sekunder mellom begynnelsen av et byggetrinn og neste i 
hvert objektbygg. Det er ingen forsinkelse mellom øyeblikket et lysbilde først vises på 
skjermen og første trinn i et objektbygg.

 4 Hvis du valgte Fast tidsinnstilling, kan du velge et alternativ fra Repetisjon-
lokalmenyen:

Ingen:�  Lysbildeserien spilles kun én gang.

Sløyfe:�  Lysbildeserien spilles kontinuerlig.

Fram og tilbake:�  Lysbildeserien spiller ferdig framover, deretter tilbake til begynnelsen, 
og så videre.

 5 Hvis du vil at lysbildeserien skal vises på hele skjermen i stedet for i et vindu, markerer 
du «Start fullskjermmodus ved oppstart».

 6 Velg en avspillingskvalitet og filstørrelse fra Formater-lokalmenyen:

Full kvalitet, stor:�  Beholder den beste avspillingskvaliteten, men disse filmene er store 
og er derfor vanskeligere å overføre via e-post eller Internett.

CD-ROM-film, middels:  Best hvis du bruker en CD til å sende lysbildeserien til en 
annen bruker. Disse filmene har høy kvalitet, men har noe mindre filstørrelse en 
fullkvalitetsfilmer.

Webfilm, liten:  Filmer har generelt dårligere avspillingskvalitet, men er små nok til å 
deles over Internett eller via e-post.

Tilpasset:�  Velg dine egne QuickTime-komprimeringsinnstillinger for video og lyd slik 
at du kan styre balansen mellom filstørrelse og kvalitet.

 7 Hvis du vil inkludere lydsporet for lysbildeserien eller innspilt lyd, markerer du Lyd-
avkrysningsruten for lyden du vil ta med.



 8 Hvis lysbildeserien har en gjennomsiktig bakgrunn du vil beholde i QuickTime-filmen, 
markerer du «Inkluder gjennomsiktighet».

Det er mulig at noen overganger ikke fungerer riktig når dette valget er markert.

 9 Klikk på Neste, skriv inn et navn for filmen, velg stedet der du vil arkivere den, og klikk 
på Eksporter.

Hvis lysbildeserien inneholder et lydspor, opprettes to filmfiler. Filen med «soundtrack» 
etter navnet inneholder kun lyden og kan slettes.

Når du eksporterer en selvspillende lysbildeserie som en QuickTime-film, bør du være 
oppmerksom på følgende:

Hvis lysbildeserien inkluderer et lydspor, vil ikke filmen avsluttes før lyden er ferdig.  Â
Hvis lysbildeserien er mye kortere enn lyden, er det mulig du vil bruke en kortere 
lydfil.

Hvis lysbildeserien inneholder en Avslutt lysbildeserie-kobling, avslutter filmen  Â
fullskjermmodus når den klikkes.

Opprette en PowerPoint-lysbildeserie
Du kan konvertere Keynote-dokumenter til PowerPoint-filer som kan vises og redigeres 
av PowerPoint-brukere på maskiner Windows eller Mac OS.

Slik oppretter du en PowerPoint-lysbildeserie:�
 1 Velg Deling > Eksporter, og klikk deretter på PPT (PowerPoint).

 2 Klikk på neste.

 3 Skriv inn et navn og velg en plassering for filen, og klikk deretter på Eksporter.

PowerPoint støtter ikke alle Keynote-funksjoner:
Enkelte punkttekstobjekter kan gå tapt. Hvis du skjuler punkttekst på et lysbilde  Â
(ved å fjerne markeringen for Brødtekst i lysbildeinspektøren), slettes den fra 
oversikten når du eksporterer.

PowerPoint støtter ikke alfakanalgrafikk, så hvis du bruker en bilderamme, vil bildet  Â
bak det vises foran. Det er mulig du merker andre endringer i annen grafikk.

Opprette en PDF-fil
Lysbildeserien kan konverteres til en PDF-fil som kan vises eller skrives ut ved hjelp av 
Preview, Adobe Reader eller et annet PDF-program. 

Hvis lysbildeserien inneholder hyperkoblinger, eksporteres de som aktive koblinger i 
PDF-dokumentet.
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Slik kan du opprette en PDF-fil:
Hvis du vil opprette en PDF-fil som skal vises kun på skjermen (ikke som et utskrevet  m

dokument), velger du Deling > Eksporter, og klikker deretter på PDF. Velg alternativene 
(les «Skrive ut lysbildene» på side 220 for mer informasjon), klikk på Neste, skriv inn et 
navn og velg en plassering for filen, og klikk deretter på Eksporter.

Du kan skrive ut PDF-dokumenter som er opprettet med denne metoden, men 
dokumentet kommer ikke til å ha utskriftsmarger. Hvis du skal skrive ut PDF-filen, er 
det mulig at resultatet blir bedre med følgende metode.

Hvis du vil opprette en PDF-fil som skal skrives ut, velger du Arkiv > Skriv ut og velger  m

deretter «Arkiver som PDF» fra PDF-lokalmenyen. I Arkiver-dialogruten skriver du inn et 
navn, velger en plassering, og klikker deretter på Arkiver.

Eksportere lysbilder som bildefiler
Du kan eksportere alle lysbildene som bildefiler i JPEG-, PNG- eller TIFF-format.

Slik eksporterer du lysbilder som bildefiler:
 1 Velg Deling > Eksporter, og klikk deretter på Bilder.

 2 Angi om du vil opprette en fil for hvert lysbilde eller kun et utvalg lysbilder.

 3 Hvis du vil opprette et eget bilde for hvert byggetrinn, markerer du «Opprett et bilde 
for hvert byggetrinn».

 4 Velg et alternativ fra Format-lokalmenyen.

Jo bedre kvalitet, jo større filstørrelse.

 5 Hvis du velger JPEG-formatet, bruker du kvalitetkontrollene til angi en prosentandel 
mellom lav og høy kvalitet.

 6 Klikk på neste.

 7 Skriv inn et filnavn og velg en plassering for filene, og klikk deretter på Eksporter.

Hver fil får filnavnet filnavn.001, filnavn.002, og så videre.

Du kan også sende enkeltbildefiler til iPhoto, som beskrevet i «Opprette et iPhoto-
album» på side 228.

Opprette et HTML-dokument
Du kan konvertere lysbildeserien til et HTML-dokument som kan vises med Safari eller 
en annen nettleser. Bruker klikker på hyperkoblinger for å avansere presentasjonen.

Slik eksporterer du lysbilder til et HTML-dokument:�
 1 Velg Deling > Eksporter, og klikk deretter på HTML.

 2 Angi om du vil eksportere alle lysbilder eller kun et utvalg lysbilder.

 3 Hvis du vil opprette et eget bilde for hvert byggetrinn, markerer du «Opprett et bilde 
for hvert byggetrinn».



 4 Hvis du vil legge til en Hjem-, Forrige- og Neste-kobling på hvert lysbilde (etter behov), 
markerer du «Inkluder navigeringskontroller».

 5 Velg et alternativ fra Format-lokalmenyen for å angi bildekvaliteten du vil ha.

Jo bedre kvalitet, jo større filstørrelse.

 6 Hvis du velger JPEG-formatet, bruker du Kvalitet-kontrollene til å øke eller redusere 
komprimeringsgraden som brukes under eksporten.

 7 Klikk på Neste, skriv inn et filnavn, angi en plassering for filen, og klikk deretter på 
Eksporter.

Publisere til YouTube
Du kan sende lysbildeserien direkte til YouTube-nettstedet der besøkende kan se 
presentasjonen din som en film. Hvis du vil publisere på YouTube, må du ha en 
Internett-forbindelse.

Slik publiserer du lysbildeserier på YouTube:�
 1 Velg Deling > Send til > YouTube.

 2 Skriv inn kontonavnet og passordet i tilsvarende felter.

 3 Velg en kategori fra Kategori-lokalmenyen.

 4 I Tittel-feltet skriver du et navn for filmen din, og i Beskrivelse-feltet gir du filmen en 
kort beskrivelse seere kan lese.

 5 I Etiketter-feltet kan du skrive inn nøkkelord som hjelper andre med å finne filmen hvis 
de søker etter den på YouTube-nettstedet.

 6 Velg en filmstørrelse fra «Størrelse»-lokalmenyen.

 7 Hvis du ikke vil at andre enn deg og andre du har angitt, skal se filmen, markerer du 
«Personlig video».

 8 Klikk på neste.

 9 Hvis det ikke er snakk om et opptak av en lysbildeserie, skriver du inn hvor lenge (i 
sekunder) du vil at lysbildeserien skal vise hvert lysbilde før den går til neste, og hvor 
lenge (i sekunder) du vil at lysbildet skal vente før det viser neste bygg.

Hvis lysbildeserien er et opptak av en lysbildeserie, velger du Tidsinnstilling for 
opptak i Avspilling bruker-lokalmenyen for å beholde den forhåndsinnspilte timingen 
for lysbilder og bygg. Du kan også velge Fast tidsinnstilling og angi hvor lenge (i 
sekunder) du må vente mellom hvert lysbildebygg og hvert lysbilde, som beskrevet 
over. Hvis du vil vite mer om å ta opp lysbildeserier, kan du lese «Spille inn en 
talekommentar» på side 109.

 10 Gjør ett av følgende:

Hvis lysbildeserien inneholder lyd, markerer du «Inkluder lydsporet for lysbildeserien» 
hvis du vil at lyden skal spilles av med lysbildeserien på YouTube. 
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Hvis lysbildeserien er et opptak av en lysbildeserie, markerer du «Inkluder 
lysbildeserieopptaket» hvis du vil at lyden skal spilles av med lysbildeserien på 
YouTube.

 11 Klikk på Neste, og klikk deretter på Publiser for å godta tjenestevilkårene fra YouTube.

Filmen lastes opp til YouTube-nettstedet.

 12 I dialogruten som vises, klikker du på Vis for å besøke filmen på YouTube-nettstedet.

 13 Hvis du vil lage en e-postmelding som inneholder filmens URL, markerer du filmen og 
klikker deretter på Del video under filmen.

Om å sende en presentasjon til iLife-programmer
Send en presentasjon direkte til iDVD, iPhoto, iTunes, iWeb eller GarageBand.

Opprette et iDVD-prosjekt
Du kan opprette et iDVD-prosjekt eller legge til lysbildeserien som en film i et 
eksisterende prosjekt.

Slik oppretter du en iDVD-film med en lysbildeserie:
 1 Velg Deling > Send til > iDVD.

 2 Velg et alternativ fra Videostørrelse-lokalmenyen:

Standard: Eksporterer lysbildene for visning på en standard videoskjerm.

Widescreen: Eksporterer lysbildene for visning på en widescreen videoskjerm.

 3 Velg et alternativ fra Avspilling bruker-lokalmenyen:

Manuell framdrift: Seere avanserer filmen ved å klikke på musen eller høyre piltast, eller 
ved å trykke på mellomromstasten på tastaturet.

Tidsinnstilling for opptak: Hvis du har spilt inn lysbildeserien (som beskrevet i «Spille inn 
en talekommentar» på side 109), spilles lysbildeseriefilmen av med tidsinnstillingene 
du har valgt.

Fast tidsinnstilling: Seere har ingen kontroll over hastigheten filmen avanserer med; 
filmen spilles av med hastigheten du angir i neste trinn.

 4 Hvis du velger Fast tidsinnstilling, angir du hvor lenge lysbildene skal vises og hvor 
lang tid det tar å fullføre objektbygg ved å skrive inn verdier i Bildevarighet- og 
Byggvarighet-feltene.

Bildevarighet: Hvor lenge hvert ferdigbygde lysbilde vises på skjermen når det siste 
objektbygget er fullført.

Byggvarighet: Antallet sekunder mellom begynnelsen av et byggetrinn og neste i 
hvert objektbygg. Det er ingen forsinkelse mellom øyeblikket et lysbilde først vises på 
skjermen og første trinn i et objektbygg.

 5 Hvis du vil inkludere lydsporet for lysbildeserien eller innspilt lyd, markerer du Lyd-
avkrysningsrutene.



 6 Klikk på Send, skriv inn et filnavn, angi en plassering (hvis du ikke vil arkivere filmen i 
Filmer-mappen), og klikk deretter på Eksporter.

Opprette et iPhoto-album
Du kan konvertere lysbildeserien til et iPhoto-album, der hvert lysbilde blir en separat 
bildefil.

Slik oppretter du et iPhoto-album fra en lysbildeserie:�
 1 Velg Deling > Send til > iPhoto.

 2 Angi om du vil opprette en fil for hvert lysbilde eller kun et utvalg lysbilder.

 3 Hvis du vil opprette et eget bilde for hvert byggetrinn, markerer du «Opprett et bilde 
for hvert byggetrinn».

 4 Velg et alternativ fra Format-lokalmenyen.

Jo bedre kvalitet, jo større filstørrelse.

 5 Hvis du velger JPEG-formatet, bruker du kvalitetkontrollene til angi en prosentandel 
mellom lav og høy kvalitet.

 6 Klikk på Neste, skriv inn et navn for albumet, og klikk på Send.

Hvis iPhoto ikke allerede er åpent, starter det. Det nye albumet vises nederst i listen.

Eksportere til iWeb
Hvis du bruker (eller planlegger å bruke) iWeb til å opprette et nettsted, kan du sende 
lysbildeserien til iWeb slik at besøkende kan laste den ned og vise den som en PDF-fil, 
et Keynote-dokument eller en videopodcast. Lysbildeserien legges til som en blogg- 
eller podcastoppføring.

Slik sender du lysbildeserier til iWeb:�
 1 Forsikre deg om at iWeb '08 eller nyere er installert på maskinen.

 2 I Keynote, velger du Deling > Send til > iWeb.

 3 Velg et alternativ fra Filtype-lokalmenyen:

PDF:  Du kan velge mange av alternativene beskrevet i «Skrive ut lysbildene» på 
side 220.

Keynote-dokument:  Websted-besøkende trenger Keynote for å vise lysbildeserien.

Videopodcast:  Oppretter en selvspillende film.

 4 Hvis du valgte Videopodcast, kan du velge et alternativ fra Avspilling bruker-
lokalmenyen:

Tidsinnstilling for opptak: Hvis du har spilt inn lysbildeserien (som beskrevet i «Spille inn 
en talekommentar» på side 109), spilles lysbildeseriefilmen av med tidsinnstillingene 
du har valgt.

Fast tidsinnstilling: Brukere kan ikke styre når lysbildeserien avanserer; filmen spilles av 
med tidsinnstillingene du angir i neste trinn.
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 5 Hvis du valgte Fast tidsinnstilling, skriver du inn verdier i varighetfeltene:

Bildevarighet: Hvor lenge hvert ferdigbygde lysbilde vises på skjermen når det siste 
objektbygget er fullført.

Byggvarighet: Antallet sekunder mellom begynnelsen av et byggetrinn og neste i 
hvert objektbygg. Det er ingen forsinkelse mellom øyeblikket et lysbilde først vises på 
skjermen og første trinn i et objektbygg.

 6 Hvis du vil inkludere lydsporet for lysbildeserien eller innspilt lyd, markerer du Lyd-
avkrysningsruten.

 7 Klikk på Send.

Hvis ikke iWeb var åpent fra før, åpnes programmet og du kan velge bloggen eller 
podcasten der du vil legge ved lysbildeserien. (Hvis du kun har én blogg eller podcast, 
blir dokumentet lagt ved denne.)

Eksportere til iTunes og iPod
Du kan konvertere lysbildeserien til en film du kan spille av i iTunes. Hvis du har en 
iPod, kan du bruke iTunes til å overføre filmen til den. 

Slik sender du lysbildeserien til iTunes eller en iPod:�
 1 I Keynote gjør du ett av følgende:

Velg Deling > Send til > iTunes. Â

Velg Deling > Eksporter, og klikk deretter på iPod. Â

 2 Velg et alternativ fra Avspilling bruker-lokalmenyen.

Tidsinnstilling for opptak: Hvis du har spilt inn lysbildeserien (som beskrevet i «Spille inn 
en talekommentar» på side 109), spilles lysbildeseriefilmen av med tidsinnstillingene 
du har valgt.

Fast tidsinnstilling: Brukere kan ikke styre når lysbildeserien avanserer; filmen spilles av 
med tidsinnstillingene du angir i neste trinn.

 3 Hvis du valgte Fast tidsinnstilling, skriver du inn verdier i varighetfeltene:

Bildevarighet: Hvor lenge hvert ferdigbygde lysbilde vises på skjermen når det siste 
objektbygget er fullført.

Byggvarighet: Antallet sekunder mellom begynnelsen av et byggetrinn og neste i 
hvert objektbygg. Det er ingen forsinkelse mellom øyeblikket et lysbilde først vises på 
skjermen og første trinn i et objektbygg.

 4 Hvis du vil inkludere lydsporet for lysbildeserien eller innspilt lyd, markerer du Lyd-
avkrysningsruten.

 5 Klikk på Send.

 6 Skriv inn en tittel og velg en plassering for lysbildeserien, og klikk på Eksporter.

Hvis iTunes ikke er åpent, starter det. Lysbildeserien importeres som en film. Hvis du vil 
vite mer om overføring av filmen til en iPod, leser du iTunes Hjelp.



Eksportere til GarageBand
Du kan konvertere lysbildeserien til en videopodcast med avanserte videoeffekter ved 
å eksportere den til GarageBand.

Slik sender du lysbildeserier til GarageBand:�
 1 I Keynote, velger du Deling > Send til > GarageBand.

 2 Velg en innstilling fra Avspilling bruker-lokalmenyen:

Tidsinnstilling for opptak: Hvis du har spilt inn lysbildeserien (som beskrevet i «Spille inn 
en talekommentar» på side 109), spilles lysbildeseriefilmen av med tidsinnstillingene 
du har valgt.

Fast tidsinnstilling: Brukere kan ikke styre når lysbildeserien avanserer; filmen spilles av 
med tidsinnstillingene du angir i neste trinn.

 3 Hvis du valgte Fast tidsinnstilling, skriver du inn verdier i varighetfeltene:

Bildevarighet: Hvor lenge hvert ferdigbygde lysbilde vises på skjermen når det siste 
objektbygget er fullført.

Byggvarighet: Antallet sekunder mellom begynnelsen av et byggetrinn og neste i 
hvert objektbygg. Det er ingen forsinkelse mellom øyeblikket et lysbilde først vises på 
skjermen og første trinn i et objektbygg.

 4 Hvis du vil inkludere lydsporet for lysbildeserien eller innspilt lyd, markerer du Lyd-
avkrysningsruten.

 5 Klikk på Send.

 6 Skriv inn en tittel og velg en plassering for lysbildeserien, og klikk på Eksporter.

Hvis GarageBand ikke er åpent, starter det. Lysbildeserien importeres som en film.

Vise en lysbildeserie i iChat Theater
Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.5 eller nyere, kan du dele en Keynote-lysbildeserie 
med andre iChat-brukere. 

Slik deler du en lysbildeserie i iChat Theater:�
 1 I iChat velger du Arkiv > «Del en fil med iChat Theater».

 2 Velg Keynote-lysbildeserien du vil presentere. Klikk på Del.

Hvis du allerede har startet en videochat, flytter du den valgte Keynote-filen over 
vennen eller gruppen som vises i iChat-videovinduet.

 3 Keynote starter, og det første lysbildet i lysbildeserien vises i iChat-videovinduet.

 4 Bruk Keynote-kontrollene til å avansere gjennom lysbildene.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Styre en presentasjon ved hjelp av 
tastaturet» på side 214.

 5 Når lysbildeserien er ferdig, lukker du Keynote-kontrollvinduet.
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Sende Keynote-dokumentet direkte til Mail
Hvis du bruker Mail som standard e-postprogram, kan du raskt og enkelt legge ved en 
Keynote-, PowerPoint eller PDF-versjon av lysbildeserien til en e-postmelding, fra selve 
Keynote. 

Slik sender du et dokument via e-post:�
 1 Åpne Keynote-dokumentet, velg Deling > «Send via Mail» og velg deretter Keynote, 

PowerPoint eller PDF fra undermenyen.

Keynote:� Lager en Keynote-versjon av dokumentet.

PowerPoint:� Lager en PowerPoint-versjon av dokumentet.

PDF:� Lager en PDF-versjon av dokumentet.

En ny e-postmelding åpnes med dokumentversjonen lagt ved.

 2 Rediger e-postmeldingen og klikk på Send.

Keynote-dokumenter med passordbeskyttelse sendes sikkert. Mottakere må 
skrive inn et passord for å vise sikre dokumenter. Hvis du vil vite mer, kan du lese 
«Passordbeskytte dokumenter» på side 37.

Passordbeskyttelse for PDF-filer og Microsoft PowerPoint-dokumenter er ikke støttet.

Sende Keynote-presentasjonen til iWork.com public beta
Presentasjoner som legges ut på iWork.com, er tilgjengelige for lesere som bruker 
en av de støttede nettleserne. Leserne kan også se igjennom presentasjonen som 
ett og ett lysbilde, eller spille av presentasjonen i nettleseren (forhåndsinnspilte 
presentasjoner med fortellerstemme, presentasjoner som spiller av seg selv og enkelte 
lysbildeoverganger og -effekter støttes ikke).

Du får tilgang til presentasjonen fra en hvilken som helst datamaskin ved hjelp av en 
nettleser som støttes, en e-postkonto og Apple-ID-en din. Apple-ID-en din tilsvarer 
abonnentnavnet ditt på MobileMe og konto-ID-en din i iTunes Store. Hvis du ikke 
har en Apple-ID, går du til https://appleid.apple.com/no og følger instruksjonene på 
skjermen for å få en.

Når du sender presentasjonen til iWork.com, kan du velge mellom disse alternativene:
 Â Del med lesere:� Inviter bestemte lesere til å legge til kommentarer og notater og 

vise og laste ned presentasjonen.

 Â Publiser på Internett:� Opprett en URL-adresse som du kan legge ut på et nettsted 
eller andre steder, slik at alle kan lese presentasjonen. Generelle lesere kan ikke se 
eller legge til kommentarer og notater i lysbildene.

 Â Last opp til privat bruk:� Send presentasjonen til iWork.com slik at bare du kan lese 
den. Du kan velge å dele den med andre lesere på et senere tidspunkt.

https://appleid.apple.com/no


Viktig:  Hvis du har passordbeskyttet presentasjonen, beskyttes ikke presentasjonen 
når den leses på iWork.com. Passordbeskyttelsen trer i kraft bare når leseren laster ned 
den passordbeskyttede presentasjonen og viser den på sin egen datamaskin. Hvis du 
vil passordbeskytte presentasjonen på Internett, må du angi et Internett-passord når 
du laster opp presentasjonen.

Slik deler du en presentasjon med inviterte lesere:�
 1 Åpne presentasjonen du vil dele, og klikk på Deling-knappen i verktøylinjen eller velg 

Deling > «Del via iWork.com».

 2 Oppgi Apple-ID-en din og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet? 
og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det er første gang du sender et dokument til iWork.com, sendes det 
en e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i 
e-postmeldingen, og fortsett med å dele.

 3 Velg «Del med lesere».

 4 I Lesere- og Melding-feltene skriver du e-postadressene og en melding til personene 
du vil gi tilgang til presentasjonen.

 5 Hvis du ikke vil bruke emnet som opprettes automatisk, kan du skrive inn et annet.

 6 Angi lesealternativer for den delte presentasjonen. Klikk på Vis avansert hvis du vil se 
alle disse alternativene:

Skrive kommentarer:� Marker for å tillate besøkende å skrive kommentarer på 
presentasjonen.

Laste ned presentasjonen:� Marker for å tillate besøkende å laste ned presentasjonen.
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Kopier til iWork.com som:� Skriv inn eller velg et filnavn for presentasjonen på 
Internett.

Nedlastingsvalg:� Velg ett eller flere filformatvalg for å gjøre presentasjonen 
tilgjengelig for nedlasting.

Passord:� Marker for kreve at brukere oppgir et passord før de kan lese presentasjonen 
på Internett. Skriv inn et passord i feltene som vises, og klikk deretter på Angi passord. 
Pass på at de som skal lese presentasjonen, får beskjed om passordet.

Du kan bruke passordassistenten (klikk på knappen med nøkkelsymbol på) hvis du vil 
lage et sterkere passord. Hvis du vil ha mer informasjon om passordassistenten, leser 
du «Passordbeskytte dokumenter» på side 37.

 7 Klikk på Del.

Det sendes en kopi av presentasjonen til iWork.com, og det sendes invitasjoner til 
leserne via e-post. Leserne kan klikke på den unike koblingen i e-postmeldingen de 
mottar for å få tilgang til presentasjonen på Internett. Hvis de skriver inn kommentarer, 
vises navnet deres i kommentarene.

Slik publiserer du en presentasjon på Internett for generell lesning:�
 1 Åpne presentasjonen du vil dele, og klikk på Deling-knappen i verktøylinjen eller velg 

Deling > «Del via iWork.com».

 2 Oppgi Apple-ID-en din og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet? 
og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det er første gang du sender et dokument til iWork.com, sendes det 
en e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i 
e-postmeldingen, og fortsett med å publisere.

 3 Velg «Publiser på Internett».

 4 Klikk på Vis avansert hvis du vil endre presentasjonens Internett-navn, og skriv inn eller 
velg et filnavn for Internett-presentasjonen.

 5 Klikk på Publiser.

En kopi av presentasjonen publiseres til iWork.com. Leserne kan lese presentasjonen, 
men de kan ikke legge til kommentarer og notater.

 6 I dialogruten som vises, klikker du på Vis på Internett for å se presentasjonen på  
iWork.com.

Nettleseren åpnes og viser den publiserte presentasjonen på iWork.com.

 7 Du kan kopiere nettadressen (URL-en) og legge den ut på et nettsted, en blogg eller et 
sosialt nettverk. Alle som har nettadressen, kan lese presentasjonen din på Internett.

Hvis du vil ha instruksjoner, slår du opp i iWork.com-hjelp (åpne iWork.com i 
nettleseren, og klikk på Hjelp-koblingen).



Slik laster du opp en presentasjon slik at bare du har tilgang til det:�
 1 Åpne dokumentet, og klikk på Deling-knappen i verktøylinjen eller velg Deling > «Del 

via iWork.com».

 2 Oppgi Apple-ID-en din og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet? 
og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det er første gang du sender et dokument til iWork.com, sendes det 
en e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i 
e-postmeldingen, og fortsett med å laste opp.

 3 Velg «Last opp til privat bruk».

 4 Klikk på Vis avansert hvis du vil endre presentasjonens Internett-navn, og skriv inn eller 
velg et filnavn for Internett-presentasjonen.

 5 Klikk på Last opp-knappen.

En kopi av presentasjonen sendes til iWork.com.

 6 Klikk på Vis på Internett for å se presentasjonen på iWork.com. Du kan klikke på OK for 
å lukke dialogruten.

Hvis du vil ha tilgang til alle Internett-presentasjonene dine fra Delte dokumenter-
visningen på iWork.com, gjør du et av følgende:�
Åpne en presentasjon, og velg Deling > Vis delte dokumenter. Hvis du ikke allerede er  m

logget på, velger du Deling > Logg på og deretter Vis delte dokumenter.

Gå til  m http://www.iwork.com/ og logg på.

Du kan stille inn iWork.com slik at du blir varslet på e-post når lesere legger til nye 
kommentarer på en Internett-presentasjon. Hvis du vil har mer informasjon om dette 
og å bruke iWork.com, kan du gå til http://www.iwork.com/ og klikke på Hjelp nederst 
på siden.
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Lag og arkiver layouten til originaltemaene og 
masterlysbildene ved å endre standardattributtene til bilder, 
objekter og mer.

Dette kapitlet forutsetter at du er kjent med Keynote design- og 
formateringsfunksjonene som er beskrevet i tidligere kapitler.

Lage masterlysbilder og maler
Malene som følger med Keynote er sett med masterlysbilder som inneholder 
forhåndsdefinerte layouter, bakgrunner, diagrammer, tabeller og tekstattributter. 
Du kan endre disse attributtene for å lage egne mastere og maler. Når du endrer et 
masterlysbilde, vises endringene på hvert lysbilde i dokumentet som er basert på den 
masteren. 

Slik lager du en ny mal:
Endre masterlysbilder og arkivere dokumentet som en ny mal. Â

Slette alle masterlysbilder med unntak av den tomme, lage en samling av  Â
masterlysbilder fra grunnen av og deretter arkivere dokumentet som en ny mal.

Følgende attributter for masterlysbildet kan tilpasses:
Standardplassering for tittelen og brødtekst Â

Bakgrunnsgrafikk Â

Standardfonter Â

Standard punkttegnstiler Â

Standardplassering for objekter (objektplassholdere) Â

Objektfyll og linjestiler for objekter Â

Diagramstil Â

Overgangsstil for lysbildet Â

Plassering for hjelpelinjen Â

12Lage egne masterlysbilder og 
temaer



Bruke verktøy for masterlysbilder
Bruk navigeringen for masterlysbilder og masterlysbildeinspektøren når du jobber 
med masterlysbilder. 

Slik bruker du verktøy for masterlysbilder:�
 1 Åpne navigeringen for masterlysbilder ved å klikke på Vis i verktøylinjen og velge Vis 

masterlysbilder.

 2 Marker et masterlysbilde i navigeringen for masterlysbilder.

Les «Om å markere masterlysbilder du vil tilpasse» på side 237 for mer informasjon om 
hvordan du markerer masterlysbilder.

 3 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på lysbildeinspektørknappen.

 4 Hvis du vil modifisere layout og bakgrunnsattributter, klikker du på Utseende.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, leser du «Om å tilpasse layouten til 
masterlysbilder» på side 239.

Opprett et sted hvor tabeller, 
diagrammer, webvisninger 
og importert grafikk vises.

Plasser tittel- og 
brødtekstruter på 

masterlysbilder.

Marker hvis du vil at 
objekter på lysbilder kan 
flettes med objekter på 
masteren.

Gjør en lyd-, video- eller 
bildefil om til en 

plassholder for annet 
medieinnhold. Du kan 

også markere tekst eller 
en figur og definere en 

plassholder.

Velg bakgrunnsfarge eller 
-bilde.

 5 Hvis du vil legge til eller endre overganger mellom masterlysbilder, klikker du på 
Overgang.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, leser du «Definere standardoverganger» på 
side 244.
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Klikk for å 
forhåndsvise 
overgangen.

Angi hvor lang tid 
overgangen tar.

Angi hvor lenge du vil 
vente før overganger 
som starter automatisk, 
spilles av.

Angi overgangsretning.

Velg hvordan du vil starte 
overgangen.

Velg en overgang.

Forhåndsvise masterlysbilder
Når du arbeider med et masterlysbilde, kan du teste endringene på et vanlig lysbilde 
for å se hvordan den nye layouten vil se ut. Ved å gå fram og tilbake mellom et 
testlysbilde og masterlysbildet, kan du foreta finjusteringer, for eksempel gjøre linjer 
lengre eller kortere eller legge til flere innrykksnivå. Det er spesielt praktisk å se lysbilde 
med tekst på når du skal justere tabulatorstopp og linjeavstand. 

Slik tester du et masterlysbilde:�
 1 Marker et lysbilde i lysbildenavigeringen, og klikk deretter på Ny i verktøylinjen eller 

trykk på returtasten.

 2 Bruk layouten til masterlysbildet som du vil teste, ved å klikke på Mastere i 
verktøylinjen og deretter markere masterlysbildet.

 3 Legg til tekst og objekter til det nye lysbildet, og gå tilbake til masterlysbildet hvis du 
skal endre noe.

 4 Hvis du utfører endringer på lysbildet som overstyrer innstillingene til masterlysbildet 
(for eksempel at du endrer lysbildebakgrunnen), og du vil at testlysbildet skal gå 
tilbake til innstillingene for masterlysbildet, markerer du testlysbildet og velger Format 
> «Bruk master på lysbilde på nytt».

Om å markere masterlysbilder du vil tilpasse
Den enkleste måten å lage et nytt masterlysbilde på, er å begynne med en 
eksisterende master – i dokumentet du jobber i eller fra et annet dokument – som 
ligner på det du er ute etter. Du kan også lage et masterlysbilde fra grunnen av. Da 
begynner du med et tomt lysbilde.



Duplisere et masterlysbilde
Før du endrer et masterlysbilde, bør du duplisere det slik at du kan fortsette å bruke 
den opprinnelige versjonen i dokumentet.

Slik dupliserer du et masterlysbilde:�
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis masterlysbilder.

 2 I navigeringen for masterlysbilder, markerer du masterlysbildet du vil duplisere.

 3 Gjør ett av følgende:

Klikk på Ny i verktøylinjen. Â

Velg Lysbilde > Nytt masterlysbilde. Â

Trykk på returtasten. Â

Velg Rediger > Dupliser. Â

 4 I navigeringen for masterlysbilder dobbeltklikker du på navnet til det nye lysbildet, og 
skriver inn et nytt navn.

Hvis du utfører endringer til et masterlysbilde og senere bestemmer deg for å gå 
tilbake til temaets standardinnstillinger, markerer du lysbildet og velger Format > 
«Bruk master på markering på nytt».

Importere et lysbilde eller masterlysbilde
Du kan importere lysbilder og masterlysbilder fra andre Keynote-dokumenter.

Slik importerer du et lysbilde eller masterlysbilde:�
 1 Åpne Keynote kildedokumentet (dokumentet som inneholder lysbildet du vil 

importere) og dokumentet du jobber i Keynote(dokumentet du vil importere lysbildet 
til).

 2 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil importere et lysbilde, flytter du det fra lysbildenavigeringen i kildedokumentet 
til lysbildenavigeringen i dokumentet du jobber i. Lysbildet og masterlysbildet 
legges til dokumentet du jobber i. (Masteren er det siste lysbildet i navigeringen for 
masterlysbilder.)

Hvis du vil importere et masterlysbilde, flytter du det fra navigeringen for masterlysbildet 
til navigeringen for masterlysbildet i dokumentet du jobber i.

Opprette et masterlysbilde fra grunnen av
Hvis du ikke finner et masterlysbilde som ligner på masteren du er ute etter, kan du 
lage en fra grunnen av. 

Slik lager du et nytt masterlysbilde:�
Marker et tomt lysbilde i navigeringen for masterlysbilder. m
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Hvis temaet du bruker ikke har en tom side, markerer du et masterlysbilde, velger  m

Rediger > Marker alle og trykker deretter på Slett.

Om å tilpasse layouten til masterlysbilder
Definere plassholder for tekst, media og objekter, endre bakgrunnselementene på et 
masterlysbilde, legge til hjelpelinjer og annet.

Definere eksempeltekst
Du kan legge til eksempeltekst og definere standardattributter for teksten i dem. 

Slik definerer du eksempeltekst:
 1 Marker et lysbilde i navigeringen for masterlysbilder (du åpner navigeringen for 

masterlysbilder ved å klikke på Vis i verktøylinjen og velge Vis masterlysbilder).

 2 Åpne masterlysbildeinspektøren, og klikk deretter på Utseende.

 3 Hvis du vil legge til en tekstrute med eksempeltekst, markerer du Tittel.

 4 Hvis du vil legge til en tekstrute med eksempelbrødtekst, markerer du Brødtekst.

Hvis du vil angi om teksten i tekstruten skal ha punkttegn eller være nummerert eller 
vanlig, bruker du Punkttegn-panelet i tekstinspektøren.

 5 Hvis du vil legge til en tekstrute med fri eksempeltekst, klikker du på Tekstrute i 
verktøylinjen. Marker «Definer som eksempeltekst» i masterlysbildeinspektøren (eller 
velg Format > Avansert > «Definer som eksempeltekst»).

Du kan også legge til en figur og definere den som eksempeltekst.

 6 Du kan endre størrelse og rekkefølge på tekstrutene som du vil.

 7 Marker eksempelteksten, og formater den slik du vil.

I en tekstrute kan du definere attributter for opptil fem tekstnivåer.

Definere medieplassholdere
Masterlysbilder kan inneholde én eller flere plassholdere for bilder, lydfiler og filmer. 
Når du flytter en bilde- eller filmfil til en medieplassholder på et lysbilde, arver filen 
automatisk plassholderens plassering og størrelse. 

Slik definerer du en medieplassholder:
 1 Marker et bilde eller en figur på et masterlysbilde.

Du kan plassere ditt eget bilde på masterlysbildet og markere det, eller du kan 
markere et bilde som allerede finnes på masterlysbildet.

 2 Åpne masterlysbildeinspektøren, og klikk deretter på Utseende.

 3 Marker «Definer objekt som medieplassholder».

 4 Skriv inn en beskrivelse i Etikett-feltet, hvis du ønsker det.

 5 Endre størrelsen, masker og arranger plassholderen slik du vil ha den.



Hvis du vil lære hvordan du gir et bilde utseendet du vil ha, kan du lese «Maskere 
(beskjære) bilder» på side 77 og relevante emner under «Om manipulering, 
organisering og endring av utseendet på objekter» på side 89.

Definere objektplassholdere
Masterlysbilder kan inneholde objektplassholdere for tabeller og diagrammer. Når du 
legger til ett av disse objektene til et lysbilde som er basert på den masteren, plasseres 
objektet automatisk i plassholderen i angitt posisjon og størrelse.

Slik definerer du en objektplassholder:
 1 Marker et lysbilde i navigeringen for masterlysbilder (du åpner navigeringen for 

masterlysbilder ved å klikke på Vis i verktøylinjen og velge Vis masterlysbilder).

 2 Åpne masterlysbildeinspektøren, og klikk deretter på Utseende.

 3 Marker Objektplassholder.

 4 Plasser og angi størrelse for plassholderen.

Lage bakgrunnselementer på masterlysbilder
Du kan angi at et element (for eksempel en firmalogo eller et annet grafikk-, tekst- og 
fargeelement) skal vises på hvert lysbilde som er basert på et bestemt masterlysbilde.

Denne teknikken er én måte å opprette grupper med relaterte lysbilder i en 
presentasjon på. Du kan for eksempel ta med en diskrét endring i bakgrunnen til hver 
gruppe med lysbilder. Hvis du vil gjøre dette, må du lage et sett med masterlysbilder 
for hver av de forskjellige bakgrunnene.

Slik endrer du bakgrunnen på et masterlysbilde:�
 1 Marker masterlysbildet du vil jobbe med.

 2 Marker uønskede elementer, og trykker deretter på slettetasten.

 3 Hvis du vil at et objekt (figur, bilde, lyd- eller filmfil, tabell eller diagram) skal være 
et bakgrunnselement, legger du det til masterlysbildet. Deretter plasserer du det på 
lysbildet der du vil ha det, og angir størrelse.

Etter at du har plassert et objekt, kan du velge Ordne > Lås for å forhindre at du flytter 
det med en feiltagelse når du jobber.

 4 Hvis du vil at masterobjekter skal flettes med objekter du legger til lysbilder basert på 
den masteren, åpner du masterlysbildeinspektøren, klikker på Utseende og markerer « 
Tillat at objekter i lysbildet deler lag med master».

Hvis du vil vite mer om lagdelte objekter, kan du lese «Flytte et objekt framover eller 
bakover (legge objekter i lag)» på side 91.

 5 Hvis du vil fylle lysbildebakgrunnen med farge eller et bilde, bruker du Bakgrunn-
kontrollene i Utseende-panelet i masterlysbildeinspektøren.
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Bakgrunnslag blir ofte brukt for alfakanalgrafikk (grafikk med gjennomsiktighet). Du 
kan lagge til objekter til et lysbilde og legge dem i lag slik at de vises gjennom en del 
av bakgrunnsbildet.

Legge til hjelpelinjer til masterlysbilder
Du kan lage hjelpelinjer som du kan bruke til å hjelpe deg med å plassere tekst og 
grafikk på samme sted på hvert lysbilde. Hjelpelinjer på masterlysbilder er tilgjengelige 
når du plasserer objekter på et hvilket som helst lysbilde som er basert på den 
masteren.

Slik lager du hjelpelinjer på et masterlysbilde:�
 1 Marker masterlysbildet hvor du vil legge til hjelpelinjer.

 2 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis linjaler.

 3 Plasser markøren på en linjal, og flytt en hjelpelinje dit du vil ha den på 
masterlysbildet.

Hvis du vil plassere en horisontal hjelpelinje, flytter du fra linjalen øverst på lysbildet.

Hvis du vil plassere en vertikal hjelpelinje, flytter du fra linjalen på venstre side.

Du kan også aktivere rutenett som vises på masterlysbilder og som vises dynamisk på 
hvert lysbilde. Se «Bruke masterrutenett» på side 93 for mer informasjon.

Definere standardattributter for tekst og objekter
Du kan definere standardattributter for tekst og objekter.

Du kan for eksempel konfigurere Keynote slik at hver gang du klikker på Tabell i 
verktøylinjen, legges standardtabellen til, hvor antall rader og kolonner, fonten i topp- 
og bunnteksten og fargene på kantlinjene er forhåndsdefinert.

Hvis du vil endre standardattributtene til et element, lager du elementet med de 
ønskede attributtene og definerer deretter elementet for et bestemt masterlysbilde 
eller for alle mastere i det temaet. Hvis du definerer elementet for én master, gjelder 
standardene for alle nye elementer på lysbilder som er basert på den masteren. Hvis 
du definerer et element for alle mastere, gjelder standardene for alle nye elementer i 
dokumentet.

Definere standardattributter for tekstruter og figurer
Du kan definere standardattributtene til nye tekstruter og figurer. 

Slik angir du standardattributter for tekstruter og figurer:
 1 Marker et nytt lysbilde i lysbildenavigeringen.

 2 Hvis du angir standardattributter for et bestemt masterlysbilde (i stedet for alle 
mastere i temaet du jobber med), klikker du på Mastere i verktøylinjen og velger 
masterlysbildet.



 3 Hvis du vil definere en standardtekstrute, klikker du på Tekstrute i verktøylinjen 
og formaterer deretter eksempelteksten. Hvis du vil vite mer, leser du «Opprette 
konturtekst» på side 52.

 4 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil at tekstruten skal være standard for kun masterlysbildet du jobber i,  Â
velger du Format > Avansert > «Definer tekst for nåværende master».

Hvis du vil at tekstruten skal være standard for alle masterlysbilder i temaet du  Â
jobber med, velger du Format > Avansert > «Definer tekst for alle mastere».

 5 Hvis du vil definere en standardfigur, legger du en figur og angir deretter attributtene. 
Du finner instruksjoner i «modifisering av objektstørrelse, retning, oversikt og mer» på 
side 96, , og «Fylle et objekt med en farge» på side 101.

 6 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil at figuren skal være standard for kun masterlysbildet du jobber i, velger  Â
du Format > Avansert > «Definer figur for nåværende master».

Hvis du vil at figuren skal være standard for alle masterlysbilder i temaet du jobber  Â
med, velger du Format > Avansert > «Definer figur for alle mastere».

 7 Hvis du ikke vil ha standardobjektet på lysbildet, sletter du objektet.

Definere standardattributter for importerte bilder
Du kan angi standardattributter som for eksempel skygge, refleksjon, opasitet og farge 
på kantlinjene (strekfarge) slik at bilder som du legger til lysbildeserien automatisk 
bruker standardinnstillingene.

Slik angir du standard bildeattributter:�
 1 Marker et nytt lysbilde i lysbildenavigeringen.

 2 Hvis du angir standardattributter for et bestemt masterlysbilde (i stedet for alle 
mastere som bruker temaet du jobber med), klikker du på Mastere i verktøylinjen og 
velger masterlysbildet.

 3 Plasser et bilde på lysbildet, og angi standardattributtene. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du lese følgende emner:

« Â Markere flere objekter» på side 89

« Â Legge til skygger» på side 99

« Â Justere opasitet» på side 100

« Â Endre kantlinjestil» på side 97

 4 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil at bildet skal være standard for kun masterlysbildet du jobber i, velger du  Â
Format > Avansert > «Definer bilde for nåværende master».

Hvis du vil at bildet skal være standard for alle masterlysbilder i temaet du jobber  Â
med, velger du Format > Avansert > «Definer bilde for alle mastere».
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 5 Hvis du ikke vil ha bildet på lysbildet, sletter du bildet.

Definere standardattributter for tabeller
Du kan angi attributter som antall rader og kolonner, linjestiler og -farger, tekststiler og 
skygger.

Viktig:  En tabell har fire formateringsområder: tittelraden, tittelkolonnen, innvendige 
kantlinjer og utvendige kantlinjer. Hvis du vil angi standard tabellattributter, må du 
ta i bruk hver attributt for et helt formateringsområde. Hvis du for eksempel vil angi 
standardformateringen til en tittelrad, må du endre formateringen på alle cellene i 
tittelraden, ikke bare én tittelcelle.

Slik angir du standard tabellattributter:�
 1 Marker et nytt lysbilde i lysbildenavigeringen.

 2 Hvis du angir standardattributter for et bestemt masterlysbilde (i stedet for alle 
mastere i temaet du jobber med), klikker du på Mastere i verktøylinjen og velger 
masterlysbildet.

 3 Plasser en tabell på lysbildet. Les «Legge til en tabell» på side 163 for å finne ut 
hvordan.

 4 Marker tabellen, og angi attributter for den.

Hvis du vil endre størrelse på tabellen, leser du «Endre størrelse på en tabell» på 
side 166.

Se emnene under «Om å tilpasse layouten til masterlysbilder» på side 239 for å 
lære hvordan du legger til og fjerner kolonner og rader og oppretter tittelrader og 
-kolonner, og hvordan du deler og slår sammen tabellceller, endrer størrelsen på dem 
og formaterer kantlinjer.

Hvis du vil legge til grafikk i tabellen, leser du «Fylle tabellceller med farge eller 
bilder» på side 177.

Hvis du vil vite hvilke formateringsvalg du har for visning av celleverdier, leser 
du «Om å tilpasse utseendet og layouten til tabeller» på side 172 og «Formatere 
tabellcelleverdier for visning» på side 183.

 5 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil at tabellen skal være standard for kun masterlysbildet du jobber i, velger  Â
du Format > Avansert > «Definer tabell for nåværende master».

Hvis du vil at tabellen skal være standard for alle masterlysbilder i temaet du jobber  Â
med, velger du Format > Avansert > «Definer tabell for alle mastere».

 6 Hvis du ikke vil ha tabellen på lysbildet, sletter du tabellen.



Definere standardattributter for diagrammer
Du kan angi standardutseende til hver diagramtype (slik det vises når du først legger 
til diagrammet på arbeidsområdet). Standardattributter må angis individuelt for hver 
diagramtype.

Slik angir du standard diagramstiler og -plassering:�
 1 Marker et nytt lysbilde i lysbildenavigeringen.

 2 Hvis du angir standardattributter for et bestemt masterlysbilde (i stedet for alle 
lysbilder i temaet du jobber med), klikker du på Mastere i verktøylinjen og velger 
masterlysbildet.

 3 Plasser et diagram på lysbildet. Du finner instruksjoner i «Legge til et nytt diagram og 
legge inn data» på side 142.

 4 Marker diagrammet, og angi attributter for det.

Les «Konvertere et diagram fra en type til en annen» på side 144 for å lære hvordan du 
endre en digramtype.

Se «Formatere diagrammet» på side 146 for å lære hvordan du endrer størrelsen på et 
diagram, hvordan du roterer det og angir andre attributter som diagrammer har felles.

Hvis du vil vite hvordan du tilpasser bestemte attributter for sektordiagrammer, 
stolpediagrammer og andre diagramtyper, leser du emnene for de ulike 
diagramtypene.

 5 Gjenta trinnene 3 og 4 for hver diagramtype du vil definere standarder for.

 6 Marker hvert enkelt diagram, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil angi standarddiagramtype for kun masterlysbildet du jobber i, velger du  Â
Format > Avansert > «Definer diagramtype for nåværende master».

Hvis du vil angi standarddiagramtype for alle masterlysbildene i temaet du jobber i,  Â
velger du Format > Avansert > «Definer diagramtype for alle mastere».

 7 Hvis du ikke vil ha diagrammene på lysbildet, sletter du dem.

Definere standardoverganger
Du kan angi en standard overgangsstil for et masterlysbilde slik at alle lysbilder som er 
basert på den masteren, automatisk bruker den angitte stilen for å gå til neste lysbilde.

Slik angir du standard overgangsstil for et masterlysbilde:�
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis masterlysbilder.

 2 Marker et masterlysbilde i navigeringen for masterlysbilder.

 3 Definer overgangen i Overgang-panelet i masterlysbildeinspektøren. Se «Legge til 
overganger mellom lysbilder» på side 115 for mer informasjon.
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Lage bygg på masterlysbilder
Du kan legge til objektbygg til et masterlysbilde slik at byggeffektene vises på hvert 
bilde som er basert på den masteren. 

Hvis du for eksempel vil lage flere lysbilder med tekst med punkttegn, og hvert 
lysbilde skal bygges punkttegn for punkttegn, kan du lage et masterlysbilde med 
byggeffektene du vil ha og deretter bruke den masteren til å lage resten av lysbildene.

Slik lager du et bygg på et masterlysbilde:�
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis masterlysbilder.

 2 Marker et masterlysbilde i navigeringen for masterlysbilder.

 3 Definere bygg ved å bruke instruksjonene i «Bruke bygg for å få objekter til å komme 
inn på og forlate lysbilder» på side 118.

Om tilpassede temaer
Hvis du endrer masterlysbilder i et tema og vil bruke disse endringene igjen i andre 
lysbildeserier, kan du arkivere det endrede temaet som et tilpasset tema. Etter at 
du har arkivert det tilpassede temaet, vises det i Temavelgeren. Når du velger det 
tilpassede temaet, inneholder det alle masterlysbildene du har definert.

Arkivere et tilpasset tema
Lag et nytt tema som inneholder masterlysbildeendringer til temaet du jobber med.

Slik arkiverer du temaet du jobber med, som et tilpasset tema:�
 1 Velg Arkiv > Arkiver tema.

 2 Skriv inn et navn for temaet.

 3 Hvis du la til lyd eller filmer som du vil ta med i temaet, markerer du «Kopier lyd og 
filmer til temaet».

Hvis du ikke ser denne avkrysningsruten, klikker du på trekanten til høyre for Arkiver 
som-feltet.

Dokumenter som inneholder mediefiler, blir mye større.

 4 Klikk på Arkiver.

Med mindre du angir en annen plassering, arkiveres tilpassede temaer i Themes-
mappen på harddisken ([home]/Bibliotek/Application Support/iWork/Keynote/
Themes). Kun temaer i denne mappen vises i Temavelgeren. Hvis du arkiverer temaet 
et annet sted, kan du fremdeles åpne temaet (fra Finder) og bruke det til å lage en 
lysbildeserie.



Lage et tema fra grunnen av
Hvis du vil lage et helt nytt tema som ikke er basert på et eksisterende Keynote-tema, 
er det enklest å opprette et nytt Keynote-dokument og slette alle masterlysbilder fra 
det, med unntak av et tomt lysbilde.

Hvis du vil slette et masterlysbilde, markerer du det i navigeringen for masterlysbilder 
og velger Rediger > Slett eller trykker på slettetasten.

Her er noen tips for å lage nye temaer:�
Angi alle tekst- og bakgrunnsattributter før du lager nye masterlysbilder. m

Test tekstlayouten på et testlysbilde slik at du er sikker på at de fungerer med tekst  m

som er lengre enn en linje eller to. Når du angir størrelse og plassering, bør du vurdere 
hvor mange punkttegn du vil ha plass til i en brødtekstrute.

Dupliser det originale masterlysbildet for å lage forskjellige tekstlayouter. Nye mastere  m

som lages fra kopier, arver automatisk originalens tekst- og bakgrunnsattributter. Da 
må du justere layouten for tekstruten (for eksempel fjerne titteltekstruten og utvide 
brødtekstrute i et masterlysbilde med «kun brødtekst»).

Lag eksempellysbilder i lysbildenavigeringen basert på hver master som du  m

designer, og hvis du vil at standard objektattributtene skal variere på de forskjellige 
masterlysbildene, plasserer du frie tekstruter, figurer, tabeller og bilder på hvert av dem. 
(Hvis du vil at alle masterne skal ha samme standard objektattributter, trenger du kun 
å gjøre dette for ett masterlysbilde.)

Lag en rekke testlysbilder i lysbildenavigeringen, basert på hvert av masterlysbildene.  m

Lag et diagram på ett lysbilde. Deretter kopierer du det og limer det inn på hvert av de 
andre lysbildene. Deretter konverterer du hvert diagram til en annen diagramtype og 
angir størrelse og plassering. Gjør dette trinnet før du definerer standard diagramstiler 
ved å bruke Format > Avansert.

Gjenopprette de opprinnelige temaattributtene
Hvis du endrer masterlysbilder i et dokument og senere vil gå tilbake til originale 
temastandarder, kan du bruke temaet på nytt i dokumentet eller i bestemte lysbilder.

Slik gjenoppretter du temastandarder:�
 1 Hvis du kun vil gjenopprette standardinnstillingene til enkelte temaer, markerer du 

dem i lysbildenavigeringen (hold nede Kommando for å markere flere lysbilder).

 2 Velg Arkiv > Velg tema.

 3 I Temavelgeren markerer du originaltemaet og presentasjonsstørrelsen.

 4 Forsikre deg om at «Behold endringer i temastandarder ikke er markert.

 5 Velg Alle lysbilder eller Markerte lysbilder fra Bruk tema på-lokalmenyen.

 6 Klikk på Velg.
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