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Ditt presentationsverktyg består av 
text, bild, film, ljud. 



Du är presentationen. 
Använd hela dig. 



 

NO NO!



 

● Mycket text. Många punkter.
● Copypejstande.
● Dåliga och irrelevanta bilder.
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0 = 0 bilder är minst 1 bild för lite

7 = 7 punkter på en sida är FÖR MÅNGA

50 = 50 ord på en sida är FÖR MÅNGA



Att tänka på 

● Sparsamt med text. Använd egna ord. 
● Gärna en bild. 
● Använd nyckelord.
● Använd punktuppställning.
● Ska du animera alla punkter? 

Tips: Animera inte alltid och varje liten punkt. 



Layouten - ditt visitkort



Layouten - ditt visitkort



Layouten - en skräckis  

● Välj enkelt typsnitt. 
● Använd inte för liten text. Använd tillräckligt stor text. 

● Använd bakgrundsfärger och bilder som gör att texten 
syns.

● Centrera inte rader.  
● Använd specialeffekter sparsamt, endast om de ger ett 

mervärde. 



Layouten - en skräckis  

● Välj enkelt typsnitt. i

● Använd inte för liten text. Använd tillräckligt stor text. 
● Använd bakgrundsfärger och bilder som gör att texten 
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Layouten - fem viktiga 

● Välj enkelt typsnitt, tillräckligt stor text. 
● Använd bakgrundsfärger och bilder som gör att texten 

syns.
● Vänsterjustera rader.  
● Använd specialeffekter sparsamt, endast om de har ett 

mervärde. 



Språket - också ett visitkort

● Se upp med svengelskan, speciellt om du har engelskt 
källmaterial. 

● Kolla särskrivningar extra noggrant.
● Stor eller liten bokstav? 

Stor begynnelsebokstav: personnamn, länder, böcker, tidningar. 

Liten begynnelsebokstav: månader, veckodagar, språkbenämningar, måttenheter, adjektiv, ämnesord. 



Regler för punktuppställningar* 

LITEN BEGYNNELSEBOKSTAV:

● enskilda ord
● ett par ord
● en fras
● en lista på företeelser
● en lista med nyckelord
● namn etc. med stor begynnelsebokstav
● punkt efter sista punkten. 

STOR BEGYNNELSEBOKSTAV:

● Hela meningar ska ha punkt i slutet.
● Hela meningar börjar på stor bokstav.
● Hela meningar består av åtminstone ett 

subjekt och ett predikat. 
● Ofullständiga meningar, s.k. fraser, hör till 

kategorin i vänster spalt. 

Var konsekvent och blanda inte ihop de två olika 
typerna av punktuppställning i en och samma bild. 

* ingen punkt i rubrik



Presentationens multimodala möjligheter 
- bilder, filmer, länkar 

● Välj relevanta bilder/filmer/länkar 
som du kan dra poänger ur.

● Visa bara det nödvändiga. 15-30 s. 
kan räcka för att du ska få fram din 
poäng. 

https://www.youtube.com/watch?v=hY9Yf7ixIII
https://urskola.se/Produkter?ur_subject_tree=svenska%2Fmuntlig+framst%C3%A4llning+och+retorik


Att inte skriva som du talar. 
(Skrivande skola, 5.10.2020)

http://www.youtube.com/watch?v=NP6hsD4lTo8


FRAMFÖRANDET 

röst 
kropp
publik



Själva framförandet - några tips

● Klassen är din publik, inte läraren.
● Håll ögonkontakt.
● Titta inte på tavlan. Ställ datorskärmen så att du 

ser vad som visas på väggen. 
● Använd manuskort hellre än prasslande papper. 
● Läs inte innantill. Använd nyckelord. 



● Stå upp. Göm dig inte bakom datorskärmen. 
● Tugga inte tuggummi, ta av ytterkläder och ev. mössa. 
● Våga vara seriös, fnissa inte bort din presentation. 
● Det är inte förbjudet att ha humor eller att le. 
● Ironi fungerar dåligt. 
● Om du tar dig själv på allvar, så gör också publiken det.



● Konkretisera med andra material än 
presentationen - citat, uppläsningar, föremål, 
böcker, artiklar, bilder, egna erfarenheter. 

● Håll tiden! 



“Jag tar det på 
talang!”

“Äh, jag flummar nu ihop 
någå…”

“Att improvisera är bäst.”

“Jag håller det så kort som möjligt 
så jag får gå ner så snabbt som möjligt”



Öva. Öva. Öva. 

● Skapa en autentisk miljö. 
● Stå upp. Använd dina manuskort. 
● Stå framför spegeln. 
● Spela in dig själv. 
● Rada upp gosedjur i sängen. Presentera för 

katten. 
● Använd syskon, föräldrar, kompisar som 

publik. 



Det ska vara roligt - bjud på dig själv!

“Om du ska improvisera. Se till 
att vara väl förberedd.” 

Jonas Gardell

Scenen är din. Använd rösten, blicken, 
kroppen och var närvarande. Andas. Ta 
pauser. 
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         Lycka till!


