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Ifølge retorikken er der tre appelformer: 

Logos – De rationelle, logiske argumenter. 

Patos – Argumenter, metaforer, billeder, historier osv, der appellerer til 

følelserne. 

Etos – Talerens troværdighed 

 

I en velfungerende præsentation/tale er der god balance mellem de tre 

appelformer. 

 

Anskues en præsentation som en fisk med hoved=indledning, 

krop=handlingen/fakta og hale=afslutning, så tænk over at: 

 

1. Indledningen skal slå din troværdighed (Etos) fast som taler og 

appellerer til publikums følelser (Patos) for at fange dem. 

2. Handlingen/fakta skal præsenterer din fakta/budskaberne (logos), 

som bakker dine pointer op. 

3. Afslutningen skal igen rumme følelser (Patos) og gerne med sløjfer 

til indledningen. 
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Du har ca. tre minutter til at fange tilhørernes opmærksomhed og interesse, så 

brug dem fornuftigt! 

 

Skab en fængende indledning! 

Denne struktur hjælper dig til at fortælle en kortfattet indledning, hvor du 

skaber nysgerrighed og undgår at fortælle i tilfældig rækkefølge. 

 

Start med at sætte scenen – hvem er du, emnet osv. 

Hvad er der i dit budskab for publikum? 

Hvad er problemet /emnet? 

Hvilke muligheder/underemner er der? 

Hvad er løsningen/hovedpointerne? 
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Når indledningen er på plads, så er det vigtigt at arbejde med strukturen i 

selve præsentationen. Start med hovedpointerne – og detaljerne bagefter. 

Start altid med den vigtigste pointe først. 

 

Det styrker din formidling at bruge visuelle virkemidler, som 

piktogrammer, ikoner eller lignende. 

 

 

 

Afslutningen skal igen appellere til følelserne, så fremhæv hvad 

problemet er, og hvad der er i det for publikum samt evt. løsninger. Det 

er også her at evt. konsekvenser kan fremhæves. 

Fremhæv altid de vigtigste hovedpointer og bind sløjfer til din 

indledning. 
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1. Vis entusiasme – så fanger du publikum 

2. Stå stærk og ha’ en god indledning. Tænk også på din fremtoning – 

tøj og store smykker kan flytte fokus fra tilhørende. 

3. Tal ikke for hurtigt og undgå fremmedord – brug pauser og overhold 

den aftalte tid. 

4. Brug ikke for meget tekst på slides – billeder og ikoner virker bedre. 

5. Overskrifterne skal være komplette, da de skal fortælle publikum, 

hvad det handler om. 

6. Undgå legetøj som kuglepenne, slipset osv. 

7. Undgå lav belysning, da tilhørerne bliver døsige. 

8. Brug et dynamisk, engageret kropssprog, men vær tro mod din 

naturlige stil. Og gør dig gerne fri med en fjernbetjening. 

9. Pas på med ”Flyve-tanker”. Det kan bryde rytmen i din formidling 

samt give blottelser. 

10.Få direkte øjenkontakt med publikum, og undgå at flakke i blikket. 
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