
10 råd til en god præsentation: 

 

1) Kend kommunikationssituationen. 

- Vær bevidst om, hvad du vil sige, hvorfor du vil sige det, og til hvem du skal sige det til. 

Punkterne skal overvejes nøje for at få en præcis præsentation. 

2) Sig det vigtigste først. 

- Der er ingen grund til at gemme sine guldkorn til sidst. Bring kort din pointe/budskab i 

indledningen. Fremlæg og uddyb dit emne. Opsummér det vigtigste til sidst. 

3) Fokusér din præsentation. 

- Det gælder ikke om at sige så meget som muligt, men om at sige noget vigtigt. Fokusér dine 

pointer til én eller meget få. Præsenterer man et bredere emne, så husk en rød tråd mellem 

under-emnerne.  

4) Fornuft og følelse. 

- Sørg for at argumentere både til fornuft og til følelser. Brug både kolde fakta og inddrag, 

hvorfor det er vigtigt for den enkelte i publikum. 

5) Brug eksempler. 

- Eksempler gør en præsentation nemmere at forstå, og får den til at virke mere relevant. 

6) Husk din præsentation. 

- Øv din præsentation. Og øv den så igen. Keycards med stikord kan hjælpe dig til at huske. Et 

fuldt manuskript kan gøre dig låst. Øver du ikke, bliver det med garanti ikke godt.  

7) Kropssprog. 

- Det er ok at bevæge sig når man fremlægger. Det kan mindske nervøsitet, og gøre 

præsentationen mere interessant at overvære. Hænderne op af lommen, snak højt og 

tydeligt og se på publikum. Hold kropssproget naturligt, ellers generer det publikum. 

 

Tre til Power Point: 

 

8) Dit oplæg er ikke din Power Point.  

- Vær klar over, hvad du vil præsentere inden du laver dit slideshow. Så undgår du at 

fokusere på form i stedet for indhold. 

 



9) Din Power Point skal supplere din præsentation. 

- Brug slidesne til at skabe overblik eller til at illustrere indholdet (fx figurer eller billeder). 

Ikke til at læse op fra. 

 

10) Brug ikke for meget tid på dine slides’ udseende. 

- Slides bør være mere end bare sort tekst på hvid baggrund. Du skal dog heller ikke bruge 

en masse tid på design. Slides skal holdes enkle og overskuelige. 

 


