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Hva gjør en presentasjon dårlig? 

• Opplesning av punktene 
• Teksten var liten og vanskelig å lese 
• Hele setninger istedenfor punkter 
• Vanskelig å se bildene pga. fargene 
• Tekst eller bilder som beveger seg 
• Irriterende lydbruk 
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Beste praksis 

• Disposisjonsvisning 
• Lysbildemal 



Riktig bruk av skrifttyper 

• Kategorier 
– Serif (Antikva) – på papir 
– Sans-serif (Grotesk) – på skjerm 

• Effekter 
– Fet skrift 
– Unngå STORE BOKSTAVER 
– Unngå kursiv 
– Unngå understreking 

 



Riktig bruk av punkter 

• Ikke fullstendige setninger 
• 6x6-regelen  
• 1:8-regelen 
• Stavekontroll 



Riktig bruk av filer (tekst, lyd, video) 

• Koblingsmuligheter: 
– Hyperkobling: Offentleglova §13 
– Handlingsknapp: 
– Eget vindu:  

http://lovdata.no/all/tl-20060519-016-003.html


Riktig bruk av YouTube-videoer 

• YouTube-videoer/Flash-videoer 
– iSpring Free 

 



Ikke-lineære presentasjoner 

• Hopp til et hvilket som helst lysbilde 
• Slå av visningen av og til (B/L) 
• Lag koblinger til filer 
• Skjul/Vis lysbilder 
• Tilpassede framvisninger 
• Prezi … 

http://prezi.com/posjr70-9dpp/telling-the-story-of-a-movement/


Advarende eksempler … 

• Noen eksempler … 



Illustrasjoner/historiefortelling 

• Bruk illustrasjoner/eksempler/opplevelser 
– Konkretiserer det abstrakte 
– Holder på oppmerksomheten 
– Skjerper tenkeevnen 
– Engasjerer følelsene 
– Husker bedre 

• Historiefortelling 

http://media.smartcom.no/sosial_og_helse/helsekonferansen/?esid=eventid=4361&mid=122
http://www.youtube.com/watch?v=Yq3DWsYVgsY


Lær deg å kommunisere godt 

• Vær fleksibel 
– Du har ansvaret for at alle forstår 
– Bruk nye innfallsvinkler 



Bli dyktigere til å undervise 

• Verdien av øyekontakt 

Eksempler: 

• Betydningen av kroppsspråket 
– Holdning/uvaner 
– Gester 

• Beskrivende 
• Understrekende 

http://www.youtube.com/watch?v=wvsboPUjrGc
http://www.youtube.com/watch?v=Yq3DWsYVgsY
http://www.ted.com/talks/view/id/553
http://www.youtube.com/watch?v=UYFyKNQB1Js
http://www.op.no/video/article3795242.ece


Bli dyktigere til å undervise 

• God stemmebruk 
– De 4 P’er 



Bli dyktigere til å undervise 

• God stemmebruk 
– De 4 P’er 
– Riktig pusteteknikk 

Voice 
Improvement 

Every Breath 
You Take #1 

Every Breath 
You Take #3 

Every Breath 
You Take #2 

Every Breath 
You Take #4 

Every Breath 
You Take #5 

http://www.youtube.com/watch?v=5ZHdJaXpiqU
http://www.youtube.com/watch?v=ZWD-yD-GMko
http://www.youtube.com/watch?v=23ctmPTwgGY
http://www.youtube.com/watch?v=gXeEBe11EOc
http://www.youtube.com/watch?v=czeTw6PLVQY
http://www.youtube.com/watch?v=7SOuN93CWJA


Bli dyktigere til å undervise 

• God stemmebruk 
– De 4 P’er 
– Riktig pusteteknikk 

• Vis begeistring og entusiasme 

Eksempler: 

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/15329
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