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Presentations-
teknik
När man ska göra en presentation enskilt 
eller i grupp finns det en del knep att tänka 
på för att den ska bli så bra som möjligt.

Var engagerad

När blev du berörd av någon som pratade? För att få 

människor att lyssna så behöver du förmedla äkta känslor. 

Du kan inte räkna med skratt och applåder om du själv tycker 

att det du pratar om är tråkigt. Vill du att dina lyssnare ska bli 

intresserade – se till att du verkligen känner något för ämnet. 

Om du ska prata om något som du själv tycker är tråkigt, 

försök att hitta en vinkel som du själv tycker blir intressant.

Var dig själv

Många som presenterar något spelar en roll. Problemet 

är att människor ofta känner på sig när någon gör sig till. 

Presentationen blir mycket mer äkta när du är dig själv. 

Det beror på att ju naturligare du är, desto lättare tar dina 

lyssnare till sig det du säger. Använd kläder och språk du 

känner dig bekväm med. Och kom ihåg att ingen annan är 

bättre på att vara dig själv än du.



www.framtidsfron.se

Förberedelse

Börja med att tänka igenom:

Vad är syftet med presentationen?

Vilka ska lyssna?

Hur ska du fånga intresset från början?

Hur får du en struktur på det du ska prata om?

Hur hanterar du frågor och vilka hjälpmedel ska du använda?

Vad behöver du hjälp med för att kunna utföra presentationen? 

Att hantera nervositet 

Brukar du vara nervös inför en presentation? Var inte orolig, 

du är inte ensam. De allra flesta är nervösa och det är ett bra 

tecken på att man vill göra sitt bästa.

Förbered dig

Det viktigaste för att motverka nervositet är att förbereda dig. 

Ju bättre förberedd du är, desto större är chansen att din 

presentation kommer gå bra. Det handlar inte om att öva in 

hela presentationen ord för ord – för många har det snarare 

motsatt effekt. Träna istället på att plocka upp tråden på olika 

ställen i presentationen.

Acceptera att du är nervös

Försök inte förtränga att du är nervös. Acceptera att du är 

nervös redan innan du börjar din presentation. På så sätt 

hinner din hjärna vänja sig. När du väl står och pratar så har 

du hunnit bearbeta den stress som kommer från nervositet.
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Rör på dig

Stressen kan bli mindre genom att du rör på dig innan. Gå 

fram och tillbaka och skaka loss armar, axlar och ben. Det 

här är ett bra sätt att få bort fjärilarna i magen.  Stressen gör 

din kropp redo att antingen fly eller slåss. 

Hjärtverksamheten ökar (du blir röd i ansiktet, andningen 

blir snabbare (rösten förtunnas och musklerna spänns. När 

du rör på dig får kroppen utlopp för den extra energin och 

du blir lugnare.

Var beredd på oförutsedda händelser

En vanlig oro före en presentationen är vad man ska göra 

om något man inte planerat händer. Till exempel om du 

tappar alla dina papper på golvet i början av presentationen. 

Låt dem då ligga kvar och improvisera därifrån. Oväntade 

saker händer ibland så var förberedd på det och lita på dig 

själv. Om du kommer av dig en stund så gör det inget, ta 

några sekunder på dig att andas och fortsätt sedan.

Avsluta din presentation

”Knyt i hop säcken” genom att återkoppla till början av din 

presentation. Man kan också avsluta presentationen med att 

utmana lyssnarna att göra något som passar in på det ämne 

man pratat om, som till exempel att prova på något nytt.

Lycka till!


