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En god förmåga att förmedla budskap är viktigt för en ledare. Det vik-
tigaste steget inför en presentation är att du tydligt formulerar för dig 
själv vad du vill uppnå. Vilken effekt vill du att din dragning ska ha på 
dem som lyssnar?

Förbered
De allra flesta som gör en presentation blir någon gång nervösa. Förbe-
redelser och övning är det bästa sättet att motverka ”rampfebern”. Tänk 
noga igenom vad du vill ha sagt och vilket mål du vill uppnå. Öva in kär-
nan i ditt framförande. Gör en tidsplanering av din presentation. Glöm 
inte att avsätta tid för frågor och synpunkter från åhörarna.

Strukturera
Strukturen i din presentation ska vara så enkel som möjligt. Försök 
hitta en struktur som är lätt att memorera både för dig själv och för dina 
åhörare. Du kan arbeta utifrån olika mönster, till exempel

• kronologiskt – förr, nu, framtid
• i ordningsföljd – det första, det andra, det tredje.

Var personlig
Tona inte ner din personlighet när du talar inför en grupp. Är du en lugn 
och inte särskilt spontan person blir det bara onaturligt om du spelar 
hurtig och ”uppskruvad”. Risken är att dina åhörare bara koncentrerar 
sig på din personliga föreställning istället för på ditt budskap. Det mest 
trovärdiga är när du är dig själv och låter din personlighet synas.

Kroppsspråk
En presentation handlar inte bara om vad du säger utan också om hur 
du gör det. Man brukar faktiskt säga att ”vadet” bara är 30 procent 
medan ”huret” motsvarar så mycket som 70 procent.  Presentationskon-
sten består av många olika ingredienser, som själva talekonsten, kropps-
språket, utstrålningen, ämnet och de tekniska hjälpmedlen. 

Visuella hjälpmedel
Kom ihåg att syftet med visuella hjälpmedel är att de ska vara ett stöd 
och inte något som du är helt beroende av. När du arbetar med Power 
Point ska du använda minst 20 punkters storlek och ett rakt typsnitt. 
Försök att inte ha för mycket text på en och samma bild. Använd inte 
heller för många illustrationer på samma bild, gör istället fler.

Presentationsteknik
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Presentationens tre huvuddelar
Själva presentationen har tre huvudsakliga delar: inledning, huvuddel 
och avslutning.

1. Inledning
Åhörarnas uppmärksamhet är ofta stor i början av presentationen. Pre-
sentera syftet eller huvudbudskapet – gärna i en enda mening. Förklara 
varför detta är viktigt för åhörarna.

2. Huvuddel
Här presenteras budskapet. Utformningen kan göras på olika sätt, men 
du måste följa en röd tråd från början till slut. Här följer några exempel 
på hur du kan utforma huvuddelen:

•  Kronologisk ordning
•  Ämneskategorier
•  Problem/lösning
•  Jämförelse eller kontrast
•  Utmärkande egenskaper

3. Avslutning
Här ska du sammanfatta, förstärka och avrunda. Så här kan du göra:

•  Upprepa presentationens huvudbudskap. 
•  Repetera varför detta är så viktigt för åhörarna och uppmana 

dem att agera på det sätt du vill att de ska göra.
•  Avsluta kraftfullt med den allra viktigaste meningen i din pre-

sentation, den som du vill att åhörarna särskilt ska komma ihåg.

En bra utbildning
Medborgarskolan erbjuder ledarutbildningen Presentera, engagera, inspi-
rera – konsten att fängsla deltagare. Utbildningen vänder sig till alla som 
vill utveckla sin förmåga att göra presentationer engagerande och inspi-
rerande. Under utbildningen diskuteras retorikens grunder, vad som är 
god kommunikation och hur vi påverkar varandra. Målet är att

• ge ökad färdighet i att göra presentationer
• öka medvetenheten om retorikens roll
• ge kännedom om faktorer som skapar emotionell samhörighet. 

Innehåll
• Egopresentation
• Perception och påverkan
• Röst, kroppsspråk, empatisk kommunikation, stress och spegel-

nervceller
• Praktiska övningar
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Andra resurser
Böcker
Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken, Lotta 

Juhlin. Studentlitteratur 2009
Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt, Anders Sigrell. 

Retorikförlaget 2009

Internet
www.retorik.se
Här finns mycket matnyttig information – länktips, fallbeskrivningar, 
goda råd med mera.


