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Checklista för tydlig PowerPoint 

Lättläst typsnitt 
Rekommenderade typsnitt:  

Arial, Calibri, Times New Roman, Tahoma eller Verdana 

Stor teckenstorlek 
Rekommenderad textstorlek:  
Rubriker 36 - 48 punkter 
Övrig text 24 - 36 punkter 

Betoningar  
Använd fetmarkeringar. Undvik VERSALER.  
Du kan också betona genom animeringar eller pennmarkering under 
presentationen. 

Kontrast mellan 
text och bakgrund 

Mörk text på ljus bakgrund eller ljus text på mörk 
bakgrund. Använd mörk bakgrund om du visar 
presentationen i klassrummet så blir fokus på dig och 
texten och inte ljuset från presentationens bakgrund. 

Färgval 
Färgblindhet kan göra det svårt att se vissa färger så undvik rött och grönt. 
Tänk på att vara konsekvens med färgvalet i hela presentationen. 

Ett budskap/sida. Nytt budskap = ny sida 

Undvik hela 
meningar 

Om du vill ha med en hel mening läs då innantill direkt när meningen visas 

eller var tyst så medan eleverna själva läser texten.  

Max 6 enheter/sida 
Undvik att ha fler än sex enheter (rubrik/textrader/bildobjekt) samtidigt på 

en sida. Använd hellre flera sidor med få textrader/bildobjekt. 

Få ord/punkt 

Gärna max tre till fem ord per punkt, använd gärna nyckelord. 

Anteckningsfältet är bra för att skriva kompletterande text. Den kan du läsa 
ifrån under presentationen. Det kan även vara ett stöd till elever som tar 
del av presentationen i efterhand. 

Mellanrum mellan 
punkterna 

Öka radavståndet mellan olika punkter så texten inte “flyter ihop”. 

Visuellt stöd Använd bild som stöd till texten, inte som dekoration. 

Storlek får fokus 

Vår uppmärksamhet dras till stora objekt. Du kan rikta åhörarens fokus till 
det som är viktigast genom att göra det större.  
Fundera tex på om dina rubriker ska vara stora eller små.  
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Tydlig rubrik 
Rubriker ska ge information eller kort sammanfattning om det innehåll som 
kommer och inte bara vara en överskrift. 

Enhetlig design  

Strukturera innehåll, rubriker och bilder på liknande sätt i hela 
presentationen. Eftersträva att ha rubriker och övrig text i samma storlek 
och typsnitt på varje sida. 
Använd dig gärna av de temafärger som hör till den valda designen men 
försök att begränsa antalet olika färger. 
Välj liknande bilder tex bara foton, ikoner eller tecknade bilder, undvik att 
blanda. 

Ytterligare saker som kan förtydliga (nivå 2) 

Animeringar  

Använd animeringar för att ta fram ett objekt i taget. 
Tänk på att rörelse distrahera så använd t.ex. animeringen “ta fram och 
inte animeringen “flyg in”. 
Du kan också göra att den information ni gått igenom smälter in i 
bakgrunden när nästa text visas. 

Fokus på en sak i 

taget 

Hjälp eleverna att fokusera på rätt sak genom att låta inaktuella objekt 

smälta in i bakgrunden. Med animeringen “ta bort” försvinner text/bilder 

helt. Animeringen “transparens” eller ”ändra färg” gör att texten kan smälta 

in i bakgrunden som du ser på bilderna här under. 

 

Bilder utan 
bakgrund 

Du kan hitta bilder utan bakgrund via Googles sökverktyg.  

  

Enhetliga bilder 

Välj liknande bilder med samma typ av layout. 

Du kan ta bort bakgrundsfärg och byta färg på en bild med hjälp av 

bildverktyget så att alla bilder blir enhetliga.

 

 


