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• Talverkstad: 4.12.2019, sal U359b 

kl. 9-11

Winnie, Camilo, Lisa, Henrik, Alexander

kl. 12-14

Anna, Sanna, Oskar, Patrick

kl. 14-16

Zachris, Otto, Cornelia, Rudolf, Victor

På talverkstaden tränar du på att framföra den presentation du håller på slutseminariet. 

Respons av lärare och kurskamrater. Presentationen spelas in på video och du får en 

analysuppgift på den.

• Textverkstad 2: kom ihåg att boka tid på MyCourses i schemaläggaren

• Slutseminariet och muntlig opponering: 10.12-11.12, kl. 13-16, sal Y347

10 minuters presentation och 5 minuters muntlig opponering. 

Handledarens och publikens kommentarer 5 minuter.



Muntliga presentationen

Inledningen: 

1. Tappa ingen redan i början – väck intresset genast. 

2. Enkelt, klart, tydligt – Varför detta tema och intresse?, 
Vad handlar presentationen om?, Vem presenterar?

3. Våga vara personlig.

4. Ha inte bråttom!



Huvuddelen: 

1. Högst 2-4 aspekter.

2. Inte för mycket detaljer och information.

3. Poängtera det viktigaste, våga avgränsa.

Muntliga presentationen



Avslutningen:

1. Anknyt till inledningen.

2. Använd fraser som visar att du slutar: för att
sammanfatta, för att avrunda, sammanfattningsvis…

3. En koncentrerad, tydlig sammanfattning förstärker
budskapet.

Förbered dig väl, planera alla delar och öva igenom din
presentation.

Muntliga presentationen



Hjälpmedel

Du använder t.ex. powerpoint för att göra din presentation 

• mer begriplig

• mer intressant

• mer levande

• mer minnesvärt

Så här ska du inte göra: 

Life After Death by PowerPoint (Corporate Comedy Video)

https://youtu.be/MjcO2ExtHso


• förstärker framträdande, person, budskap

• stöd och vägledning

• Beskriv i ord det du visar. Lyssnarna ska
inte behöva gissa vad bilden har att göra
med det du säger.

• presentationsteknik - David JP Phillips

Hjälpmedel

CC

https://www.youtube.com/watch?v=DNhKTzNU73I


Text i presentationer (traditionell modell))

• Mest nyckelord, få småord, ett budskap per bild

• Punkter hellre än hela meningar (?)

• Tillräcklig fontstorlek och kontrast (detta 28)

• Max 7 rader per bild (?)

• Läsarvänligt typsnitt

• Stava rätt!

Michael Alleys förslag:

Fetstil
Huvudpoäng 28 p
Nästa nivå 24 p
Minsta tänkbara 18 p
Referenser 14 p



Michael Alleys påstående–bevis-modell
bryter mot typiska powerpointmodellen

https://www.assertion-evidence.com/

Korta ämnesrubriker

Punkter

Resultatorienterat

Rubrik= påståenden
med huvudpoängen

Bilder, textblock

Processorienterat

https://www.assertion-evidence.com/


Bilder

• Bilder viktiga i tekniska presentationer

• Inte för mycket information per bild

• Ger variation, mindre fokus på person

• Bilder kan ge känsla

• Välvalda bilder visar på engagemang

Använd gärna bilder som licensierats med Creative Commons: 

Sök: http://search.creativecommons.org/

Läs om hur: http://www.creativecommons.se/hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material

Fråga: Lärcentret har avdelning för visuell kommunikation

http://search.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.se/hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material


Siffror, tabeller, diagram

• Gör egna diagram (tabeller)

• Diagram effektivare än tabeller

• Satsa på enkelhet, tydlighet, läsbarhet

• Tabeller: max 5–6 kolumner

• Tydliga rubriker

• Tillräcklig storlek på ord och siffror

• Diagram att ladda ner: 

http://www.duarte.com/diagrammer/



Färg
Håll bakgrunden ren.
Sträva efter enhetlighet och symmetri.
Undvik skarpa färger utan särskild orsak.
Undvik alla onödiga effekter.

Exempel på presentationer:

http://writing.engr.psu.edu/samples/kirsch-revised.pdf
http://writing.engr.psu.edu/samples/fishbone.pdf

http://writing.engr.psu.edu/samples/kirsch-revised.pdf
http://writing.engr.psu.edu/samples/fishbone.pdf


Öva på att ställa frågor och
argumentera

• Diskutera och ställ frågor i smågrupp: 

• Varför detta ämne? Vad handlar ämnet om? 

• Något extra intressant?

• Vilken metod?

• Vad kom du fram till? Resultat?

• Exempel? 

• Vad tror du att det har för betydelse?

• Framtiden?

• Fortsatt forskning/studie?


