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PRESENTATIONSTEKNIK 

 

så att budskapet går fram 
 

 
Vill du att andra ska lyssna på dig och förstå? Presentationsteknik är färdigheten att 
förmedla budskap så att mottagarna tar till sig budskapet. Denna kommunikationsfärdighet 
är väsentlig för ledare, säljare, specialister, utbildare m.fl.  
Färdigheter utvecklas genom träning, och denna träning syftar till att tillfredsställa tre 
behov: deltagarnas behov av ökade kunskaper, färdigheter och säkerhet; arbetsgivarens 
behov av goda företrädare; åhörarnas behov av information och engagemang. Träningen 
ger deltagarna: 

 Kunskaper inom modern tillämpad pedagogik / presentationsteknik. 
 Praktiskt användbara kunskaper, erfarenheter, tips och idéer som omedelbart kan 

omsättas i det egna dagliga arbetet - färdigheter. 
 Större säkerhet i presentationssituationer – ”gilla läget”. 
 Mer framgång! Ökad genomslagskraft! 

 
Uppläggningen av träningen samt innehållet anpassas till den aktuella gruppen och deras 
behov. Så här kan det se ut: 

 Individuell förberedelseuppgift för deltagarna. 
 Ansvaret i presentationsrollen – du och dina åhörare. 
 Vad skapar uppmärksamhet och inlärning? Att engagera sina åhörare. 
 Förberedelser - mål och målgrupp – skapa struktur. 
 Att hantera sin egen oro – ”rampfebern”. 
 Att ”sälja” sitt budskap – göra det lätt att ta emot och förstå. 
 Språket – språk, tal, röst. Kroppsspråket – hjälper eller stjälper. 
 Hjälpmedel – att välja och använda. 
 Att aktivera sina åhörare/deltagare – hantera (större) grupper. 
 Ett flertal praktiska övningar, med och utan videokamera. 

 
Jag har lång erfarenhet som utbildningskonsult med inriktning på kommunikationsträning 
och ledarutveckling. Jag tillämpar och förmedlar modern vuxenpedagogik med korta 
teoripass varvade med praktiska övningar så att inlärning/omlärning möjliggörs. När det 
gäller presentationsträningar är det helt avgörande att få öva, få återkoppling och få öva 
igen. Att få känna att ”jag kan och det fungerar”.  
 
Jag kan hjälpa alla att bli bättre! Vad skulle ni vinna på det? 
 
Håkan Persson 

 
 
 


