
 

Boost Competence Sweden AB © 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Kursöversikt 

Oberoende av vilken roll du har i organisationen kommer du hamna i situationer när du har ett 

budskap som du behöver kommunicera till andra och få andra att förstå. Du kommer ibland 

presentera för en stor grupp människor och ibland för enbart ett fåtal. 

Att ta scenen med självförtroende, att behålla lugnet när du presenterar för andra och att ha 

förmågan att förmedla ditt budskap på ett intressant, inspirerande och förståeligt sätt kommer 

alltid vara till din fördel.  

I den här kursen får du redskapen för just detta. Kursen är interaktiv och du kommer praktiskt få 

öva på att presentera och få personlig och utvecklande feedback. Kursen syftar till att stärka din 

förmåga att presentera framgångsrikt och kommunicerar effektivt så att ditt budskap når fram. 

Kursmål 

Kursen ger… 

• …självförtroendet och redskapen för att presentera framgångsrikt 

• …kunskap om vad som avgör om folk lyssnar eller inte lyssnar på vad du säger  

• …praktiska tips som stärker förmågan att presentera 

• …möjligheten att utmana sig själv till utveckling 

• …personlig och utvecklande feedback från både kursledaren och andra deltagare  

• …många olika övningar i grupp och filmning av deltagarnas egna presentationer 

• …insikter i hur vi behåller lugnet när nervositet och andra utmaningar uppkommer 

Kursinnehåll (2 dagar) 

• Varför vill vi presentera? 

• Kommunikationens grunder 

• Vikten av god förberedelse 

• Att presentera så andra minns 

• Fånga uppmärksamheten 

• Strukturera din presentation  

• Kroppsspråk 

• Använda verktyg 

• Hantera nervositet och andra utmaningar 

• Utvärdera och utvecklas 

• Avsluta starkt 

• Öva att presentera och få personlig feedback 

 

Presentationsteknik - Presentera med 

självförtroende så att andra minns 
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Sagt om kursen & kursledaren 

”Tydliga och bra blädderblocksblad! Tydliga tips vad gäller kommunikation. Gav bra feedback 

på gjorda presentationer.”  

”Bra ”Back to basic” tänkande, dvs viktigare med tydligt budskap o sammanfattning, rörelse 

och minnesvärd presentation än flashiga powerpoints.” 

”Duktig och engagerad utbildare med många konkreta exempel. Känns påläst. Praktiserar sina 

teorier i utbildning”  

”Tydlig och gott intryck Anna är kunnig, bra på att förklara, entusiasmera. Mycket bra!” 

” Bra mix mellan övning och teori.” 

”Duktig, inspirerande och engagerad utbildare!” 

”Välplanerat och bra utbildningsmaterial”  

”Väl genomförd kurs då ämnet är välbekant hos läraren. Det är också tydligt att kursen har getts 

flera gånger då den är proffsigt strukturerad” 

 

För mer information angående kursen kontakta anna@boostcompetence.se 
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