Presentationsteknik
Tid: 30 min
Kopplas till kunskapskrav i ämnen: Bild, Svenska/Svenska som andraspråk
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter
och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet

framgår.Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven
kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck,& innehåll.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och
till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Syfte: Eleven ska få en tydlig bild av hur man arbetar och bygger upp en presentation utifrån
en powerpoint och kollage så att det blir tydligt och pedagogiskt samt planera sitt kollage.

Uppgift

Ni ska i era grupper diskutera nedanstående frågor utifrån ert kollage och er
muntliga presentation. Ni ska planera ett upplägg för ert kollage, samt förbereda
manus och presentation i sin helhet. Skriv ner det ni kommer fram till i ett
gemensamt dokument.

Frågor om presentationen:
Dessa frågor ska ni diskutera tillsammans i gruppen inför att ni gör er powerpoint, erat kollage samt manus
till redovisningen. Svaren på dessa frågor ska inte ingå i presentationen.

●

●

Hur gör ni för att det skulle bli lätt för åskådaren att uppfatta informationen under
presentationen och på kollaget? Kan man se innehållet i presentationen från längst bak i
klassrummet?
Vilka färger ska ni använda i er presentation och på ert kollage? Hur förstärker era färgval
innehållet i er presentation? (Tips: Vilka färger använder företaget?)
Vilka bilder ska ni använda eller skapa för att komplettera informationen i er presentation?
På vilket sätt kompletterar bilderna den information ni presenterar?
Hur gör ni er muntliga framställning intressant för åskådarna?

●

Hur ska ni förbereda er så ni kan materialet inför presentationen?

●

Vad kan ni göra för att minska eventuell stress och nervositet inför presentationen?

●
●

På kollaget förväntas följande finnas med:
●
●
●
●
●
●
●

Arbetsplatsens namn
Vad de arbetar med
Svar från er intervju.
Arbetsplatsens logga
Bilder från arbetsplatsen
Ord från från lektionen gällande “Begreppskunskap” ska finnas med.
Egna reflektioner från veckan utifrån frågor i arbetshäftet

Muntlig presentation:
I er powerpoint eller googlepresentation förväntas svar från arbetshäftet finnas med samt svaren på
era egna frågor. Använd ord från lektionen gällande “Begreppskunskap”.

