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Presentasjonsteknikk
Bjørn Engebretsen



Vi lever i historiefortellerens 

tidsalder!

• En god presentør vinner med et godt 

underlag

• En dårlig presentør kan tape uansett 

kvaliteten på underlaget eller budskapet

• Den som ikke presenterer taper alltid

• Grip anledningen, det er umulig å ta igjen 

en tapt mulighet under middagen



Med andre ord – benytt 

anledningen – det kan hende 

den aldri kommer igjen

• De verste utsagnene jeg hører – ”skulle 

ønske at”, ”hadde jeg bare..”



Hovedpunkter

1. Deg selv

2. Budskapet

3. Publikum

4. Overlevelse

5. Teknikker



Engasjement

• Presenter bare noe du er engasjert i

• Svært få, i hvert fall ingen av oss, greier å 

gi en troverdig presentasjon av noe som 

ikke engasjerer oss

• En presentør som ikke er engasjert 

engasjerer ikke andre

• Engasjement smitter! Er du engasjert blir 

publikum engasjert og omvendt



Kunnskap

• Ikke presenter noe du ikke kan nok om

• Du kan ikke alt – ingen forventer det 

heller, du heter tross alt ikke Einstein

• Vær ydmyk vedrørende kunnskap – det vil 

alltid være noen som kan mer enn deg om 

enkeltelementer innenfor det du 

presenterer



Vær deg selv!

• Det eneste du egentlig kan bedre enn de 

andre er å være deg selv!

• Ta utgangspunkt i egne styrker og bruk 

dem!

• Begrens dine negative egenskaper – du 

kan ikke forandre deg selv, men du kan 

vektlegge gode egenskaper og dempe 

dårlige



Oppfør deg selv

• Opptre i tråd med de andre mhp. Klær 

språk, spise og drikke etc.

• Kle deg i egne klær, men ikke provoser

• Det blir varmt!!!!!

• Test ut talerstolen i pausen, eller snik deg 

frem for tidlig

• En sal ser ganske annerledes ut forfra enn 

fra bakerste benk



Forberedelse

• Vær forberedt!

• Gode presentører repeterer og øver MYE.

• Det er forskjellige metoder, tenke, 

presentere for mann/kone, snakke i 

dusjen, skogen etc.

• De som tilsynelatende ser mest slentrende 

og sikre ut er faktisk dem som forbereder 

seg mest!



Budskapets kjerne

• You’ve got five bullits!

• Intet publikum greier å få med seg flere 

enn 5 gode argumenter

• Velg nøye ut de som er sentrale eller mest 

vesentlige – bygg opp rundt disse

• Ha en tydelig rød tråd

• Repeter disse flere ganger og avslutt med 

repetisjon



Det enkle er ofte best!

• Vær enkel!

• Einstein sa – dersom du ikke kan fremstille 

din hypotese til en noenlunde intelligent 

person innen fem minutter er det antagelig 

noe galt med hypotesen

• Ingen lar seg imponere av innviklet teori –

de lar seg imponere av innviklet teori 

uttrykt på en enkel måte



Etikk

• Vær ærlig!

• Du kan lure alle av og til, og du kan lure 

noen alltid, men du kan ikke lure alle hele 

tiden (Bob Dylan)

• En presentasjon skal ikke inneholde feil 

eller unøyaktigheter. Når du finner feilen 

mens du presenterer har du valget mellom 

å poengtere eller passere stille forbi



Publikum

• Publikum er i utgangspunktet positive –

tross alt, de er jo der!

• Publikum kjenner deg ikke godt nok til å 

skjønne at du er nervøs

• De ser ikke at du svetter

• Ha øyekontakt med flest mulig i løpet av 

presentasjonen



Publikum som verktøy

• Dersom det er mulig – benytt en eller en 

gruppe publikummer som dummy

– ”Dersom du skulle kjøpe dette” etc.

– Dersom du og jeg skulle lage dette, 

markedsføre dette, drive dette prosjektet….

• Vær forsiktig med denne teknikken, den er 

god, men feil kan være katastrofale



Analyser publikum

• Holder du en presentasjon for ”menigheten” – gå 
i dybden!

• Holder du en åpen presentasjon – fokuser på 
resultater, husk dette med hypotese og 5 
minutter og at folk lar seg imponere veldig av at 
ting fremstilles på en enkel måte

• Lite publikum gir større muligheter, stort 
publikum gir store utfordringer.

• Finn om mulig ut hvem som er ”sjefen” eller 
beslutningstager og følgelig det egentlige målet 
for din presentasjon



Publikum sentralt element

• La deg ikke provosere

• La deg ikke provosere

• La deg ikke provosere

• La deg ikke provosere

• La deg ikke provosere



Overlevelsesteknikk - Attitude

Hurra! Det ble meg som skulle presentere 

arbeidet.

– Jeg fikk tillit, 

– Jeg gleder meg!

– Det skal bli spennende å se konkurrentene 

når jeg står der og legger ut om vårt produkt, 

våre løsninger

• Åh, det ble meg, det går i dass 



Teknikker

• Unngå avanserte powerpoint ting, lyder 
animasjoner etc. i beste fall har alle sett dem før, 
i verste fall kommer de til feil tid og sted

• Flash opp hele siden med en gang – alle andre 
løsninger er vanskelig å ”time”

• Unngå situasjoner som driver frem nervøsitet –
lange pekestokker etc.

• Unngå laserpekere – de rister forferdelig på en 
tavle!!!!

• Ha alltid backup – plastikk



Veltalenhet

• Dra en forsiktig vits, men ikke dersom dette er 
første gang du prøver

• Alle muligheter med potensiale for store 
forbedringer har også betydelig større fallhøyde

• Nb! Blant et publikum har du: nordmenn, 
utlendinger, kristne, muslimer, hinduer, 
vegetarianere, skilte, homoseksuelle, 
arbeidsløse – Ingen grunn til å provosere – men 
trekk gjerne frem positive elementer

• For viderekommende – det er utrolig hva man 
greier med et smil!!!!



Teknologi

• Etter XP regnes du som en taper dersom 
du skylder på PC systemet. Bill Gates er 
milliardær og verdens sjefsmisantrop, han 
har nå dedikert livet sitt til å dele ut 
175mrd $ av egne penger

• Dersom det ikke virker er det din skyld

• Test alt på en annen PC – det mangler 
alltid en driver….

• Alt er inkompatibelt, sjekk, sjekk, sjekk



Bevegelse

• Stå ikke i ro i små rom – beveg deg inn 

mot publikum, provoser, men …..

• Varier stemmen

• Varier tempo

• Vær litt storyteller

• Dette er egenskaper som må innøves –

igjen fallhøyden øker med sirkustaktene, 

men gevinsten lokker……



Presentasjonens drift

• Hitler begynte med en lang pause, 

fortsatte lavt og langsomt, for derved å 

bygge opp et voldsomt crescendo

• Mussolini holdt full fart fra a til å

• Churchill varierte hele tiden, men var alltid 

desperat tydelig og i henhold til manus

• Kennedy var meget personlig og 

karismatisk 



Materialet

• Erfarne presentører – en overhead pr. fem 

minutter

• Ferske presentører – en overhead pr. 

minutt

• Maks 5 linjer pr overhead

• Bilder er bra

• Film pasifiserer etter 15 sek.



Hang up’s

• Vær obs på kontinuerlig gjenbruk av ord og 

vendinger, til og med Røkke gjør det.

• Ikke pill nese, eller klø ….

• Ikke lek med pekestokken

• Ikke lek med noe du har i lommen

• Ikke marsjer frem og tilbake som et dyr i bur

• Bruk ikke forkortelser eller dedikerte faguttrykk –

kanskje er de ukjent for ”sjefen” i forsamlingen


