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Lektionens innehåll

1) Första versioner av muntliga presentationer

2) Quizlet med produktpresentationsord

3) Produktpresentation
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Kursens uppgifter

• Muntlig Presentationspowerpoint (DL 11.9)

• Skriftlig Skrivuppgift 1: Att skriva e-post (DL 15.9)  

• Muntlig Recright (DL 22.9)

• Skriftlig Skrivuppgift 2: Argumenterande text / Att tolka ett diagram

(DL 25.9 + andra versionen av texten 2.10 på lektionen)

• Muntlig Första versioner av muntliga presentationer (DL 6.10)

• Skriftlig Portfölj (samlas och sammanfattas under kursens gång) (DL 

13.10)
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Den muntliga
presentationen
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Tänk på de här sakerna före presentationen
1) Fundera på strukturen: 

• Fattas det någonting eller finns det för mycket info?

•   Hurdan var inledningen? Hurdan var avslutningen? 

• Hurdan var strukturen? Berättade talaren om presentationens struktur?

2) Var ämnet intressant? Kan man göra det ännu intressantare?

3) Var ämnet för svårt? Behöver man en ordlista? Eller räcker det att man

förklarar några termer?

4) Hörde man bra? Var presentationen flytande?

6) Hurdan kontakt hade talaren med publiken? 

7) Läste talaren direkt från pappret? Hurdan teknik använde talaren som

stöd?
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Diskutera muntliga presentationer

1) I min presentation kommer jag att berätta om...

2) Huvudpoängen med min presentation är...

3) I början av min presentation...

4) I slutet av min presentation...

5) Att hålla en presentation känns...

6) Det svåraste med att uppträda är...

7) Jag hoppas att mina kurskamrater...

8) Jag hoppas att läraren...

9) Före min presentation måste jag ännu...
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Muntliga presentationer

1) Håll era presentationer i era egna grupper

2) Var och en får 10 minuter på sig att hålla sitt tal. Här kan ni

också:

• göra preliminära frågor till diskussionsdelen

• kommentera / ge feedback 

• och diskutera.

3) Ni som redan har hållit er

presentation får hjälpa till.
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Produktpresentation
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Quizlet med produktpresentation

https://quizlet.com/_7yt5vk?x=1jqt&i=1z2uvh

https://quizlet.com/_7yt5vk?x=1jqt&i=1z2uvh


Produktbeskrivning

1) Gör en produktbeskrivning. Du kan till 
exempel skriva om följande saker:

1) Hurdan är produkten/appen/tjänsten? 
Beskriv.

2) För vem är produkten/appen/tjänsten
avsedd? Målgruppen?

3) Hur fungerar produkten? Skriv
instruktioner.

4) Vilka fördelar och nackdelar har 
produkten?

5) Varför borde man skaffa en sådan
produkt?

2) Lär dig att berätta om produkten och

presentera produkten för “kunderna”.
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Hemuppgifterna
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Hemuppgifter

1) Gör produktpresentationen färdig

2) Var förberedd att presentera din produkt ett par 

gånger
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