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De magiske 3
Lag en overbevisende presentasjon

Verktøyet egner seg når dere skal forberede en presentasjon. 

Formål
Hjelpe teamet med å lage en overbevisende og selgende presentasjon. Ved 
å bygge opp presentasjonen rundt De magiske 3, sikrer dere at dere får med 
dere de aller viktigste elementene som kjennetegner en klassisk presentasjon. 
Verktøyet gjør den ofte vanskelige jobben med å strukturere og formulere 
presentasjonen, til en enkel og effektiv prosess, som også gir en tydelig frem-
stilling av leveransen.
 
Gjennomføring
1. Alle fyller ut verktøymalen individuelt basert på de tre punktene under:

 1. Innledning
 Innledningen bør inneholde en introduksjon av teamet, en agenda, hvilken  
 problemstilling dere skal snakke om og eventuelle avgrensninger og fokus- 
 områder. I tillegg kan dere velge å si noe om hvordan arbeidsprosessen  
 deres har vært. Svar på følgende spørsmål:

  Hvem er dere?
  Hva er hovedpunktene dere skal gjennomgå, fortelle om og vise frem?
  Hvor lang tid vil det ta?
  Hvilken problemstilling eller bestilling skal dere svare på?
  Hvordan har det vært å jobbe med oppgaven?
  Hvilke avgrensninger har dere eventuelt gjort?

 Attention grabber
 I tillegg bør du tenke på hvordan dere skal få publikum på kroken. Hva skal  
 dere gjøre og si for at publikum skal få lyst til å høre på det dere skal pre- 
 sentere? Kan dere starte med en liten historie som er relevant og illustrerer  
 et poeng? Kan dere komme med et overraskende åpningsperspektiv, en  
 provokasjon eller et retorisk spørsmål (som dere eventuelt selv besvarer)?  
 Kan dere si noe som skaper en forventning og gjør publikum spente på hva 
 som vil komme? Skriv ned forslag.  

3–8 personer

30–120 minutter

Verktøymal, penner,
ark evt. tavle og tusj

Evt. kopiere opp verktøymalen 
og oppgaveteksten (hver per-
son trenger ett eksemplar).

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no

Tips!
Tenk tilbake på gode og dårlige 
presentasjoner dere har sett og 
holdt tidligere. Hvordan kan 
dere bruke disse erfaringene 
som inspirasjon?

Bruk også presentasjonsrådene 
på side 198 til 203. Til sammen 
vil det gi dere veldig gode 
forutsetninger for å lage og 
gjennomføre en overbevisende 
og selgende presentasjon, 
tilpasset målgruppen dere  
skal snakke til. I tillegg vil 
forberedelsene gi dem av dere 
som skal presentere oversikt og  
trygghet til å gjøre en god jobb.



w
w

w
.p

ro
sjekth

ån
d

b
o

ka.n
o



G
JE

N
N

O
M

FØ
R

IN
G

0
3

210210

 2. Hoveddel
 I hoveddelen skal dere vise løsningene deres, i tillegg til å argumentere for  
 og begrunne hvorfor dere har endt opp med akkurat disse løsningene. Svar  
 på spørsmålene under:
  
  Hvordan ser løsningene ut? 
  Hva er de viktigste argumentene og begrunnelsene for valg av løsninger, 
   og i hvilken rekkefølge er det logisk at de kommer?
  Bør dere vise løsningene før eller etter argumentasjonen deres? Begrunn. 
   Ser du noen svakheter ved løsningene, som du eventuelt kan finne mot- 
  argumenter til?
  Har du noen gode eksempler som gjør løsningene ekstra tydelige og  
  troverdige?
  Hva slags overganger skal dere ha mellom poengene, for å skape flyt i  
  presentasjonen?

 3. Avslutning
 Oppsummer de viktigste punktene og argumentene ved å svare på spørsmålene: 
  Hva er de viktigste konklusjonene og anbefalingene deres?
  Hva er de kritiske punktene eller svake sidene ved leveransen, og hvorfor  
  er ikke dette nødvendigvis noe problem?
  Hva er unikheten og de største styrkene med leveransen deres?
  Hva var mest utfordrende med oppgaven, og hvordan har dere løst dette?
  Skal dere takke en eventuell kunde for utfordringen og samarbeidet?
  Hvilke spørsmål bør dere være forberedt på å få fra en eventuell kunde,  
  lærer og/eller publikum? Skriv også ned svarene på spørsmålene slik at  
  dere er godt forberedt om spørsmålene skulle komme. 

 Closing statement
 Closing statement er et sluttpoeng i form av en oppfordring eller annet  
 som kan lukke hele presentasjonen og gjør at den virkelig blir husket, på  
 en elegant og kraftfull måte. Hva kan deres closing statement være?

2. Når alle er ferdige, deler dere svarene deres. Gå gjennom ett punkt av gangen, 
 hvor alle kommer med sine innspill og ideer. Skriv opp alle forslagene på  
 en tavle eller stort ark, før dere går videre til neste punkt. I denne omgangen  
 er dere på idéjakt, så si ja til alt som kommer frem.

3. Ta dere en pause hvor forslagene kan modne og underbevisstheten deres  
 kan jobbe videre basert på innspillene som har kommet frem til nå. 

4. Samle teamet igjen, og ta en runde hvor alle forteller hvilke forslag og ideer  
 de mener bør brukes i presentasjonen. 

5. Avslutt med å bli enige om en felles gjennomføring hvor dere skriver ned  
 presentasjonen punkt for punkt i kronologisk rekkefølge. Hvis dere har 
 behov for å skrive et manus, gjør dere det til slutt. 


