
VISUELL PRESENTATION – RÅD 
 

1. KISS - "Keep It Simple Silly". Överarbeta inte er presentation. En sida i denna 

presentation skall innehålla en rubrik samt högst fyra rader med högst 7 ord 

per rad 

2. Gör er bakgrund så neutral som möjligt (inga solnedgångar, vackra 

regnbågar, enhörningar, etc…). Detta underlättar läsandet av er text 

3. Ni bör ha god kontrast mellan text och bakgrund. Ett allmänt råd är att 

använda en ljus bakgrund och en mörk text (försök undvika en skinande vit 

bakgrund) 

4. Använd inte märkliga färgkombinationer (till exempel neongrönt med lila eller 

grönt och rött eftersom de två sista färgerna kan vara svårt för vissa personer 

att se skillnad på) 

5. Använd enkla typsnitt - inga märkvärdiga "gammaldags” typsnitt. Försök att 

inte använda mer än högst två typsnitt i presentationen - ett typsnitt för 

rubriken och ett för texten 

6. Undvik ljudeffekter (speciellt ljud när man ändrar sidor) – så inga klockor som 

ringer, inga kanoner som skjuter, etc... 

7. Ni bör också undvika onödiga animeringar. De kan göra er publik åksjuk 

8. Använd relevanta foton/bilder. Försök inte krydda er presentation med några 

märkliga illustrationer bara för att ni tyckte att de var roliga 

9. Använd inte för många illustrationer på varje sida – det kan ge ett rörigt 

intryck 

10. Efter att ni skapat er presentation så bör ni prova den på någon som har dåliga 

förkunskaper i ert ämne och se om de förstår vad ni försöker säga ... 

11. 10–12 minuter betyder ungefär 10 slides/sidor om du använder PP (1 

slide/sida per minut) 

12. Se till att tekniken fungerar. Pröva detta innan presentationen (t.ex. vid 

lektionspass 2). 

13. Se till att fler än en av medlemmarna i gruppen kan sköta det tekniska (i 

händelse den ”huvud-ansvarige” är frånvarande) 

14. Ha ALLTID en backup av er presentation på ett USB-minne om er 

presentation krånglar  

15. Förvänta er inte att internet alltid fungerar om ni tänker använda er av det. 

Ha en ”plan B” om det inte fungerar 
 


