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Hållbar utveckling A, Ht. 2015 
Presentationstips 

Bakgrund 

Kommunikation och muntlig framställning är inte bara en akademisk färdighet som enligt Uppsala 

universitets pedagogiska program1 ska tränas, det är också mycket viktigt i arbetet för hållbar 

utveckling. I det här dokumentet finner ni tips och tricks inför det att ni ska hålla presentationer på 

Hållbar utveckling A. 

 

Länktips 
Det finns väldigt många bra filmer och klipp att se om muntlig framställning, tal och 

presentationer. Här är ett förslag på ett TEDtalk som belyser hur viktig strukturen i ett tal eller en 

presentation är. 

 https://www.ted.com/talks/nancy_duarte_the_secret_structure_of_great_talks 

Det finns också många andra bra och intressanta TEDtalks att kolla på inför era presentationer, till 

exempel de ni finner under ”Related talks” i länken ovan. 

 

En blogg som också kan vara intressant att besöka är följande 

 http://www.presentationzen.com/ 

 

Reflektionsfrågor 
Nedanstående frågor gällande struktur och upplägg viktiga att reflektera över inför en presentation 

 Hur lägger du upp presentationen?  

 Vill du använda er av något presentationsverktyg? 

 Kan du använda er av rekvisita eller ”överraskningar” för att göra presentationen mer spännande? 

 Om ni presenterar i grupp: vem talar när och hur mycket? 

 Hur kan du använda dina intressen och styrkor för att göra presentationen intresseväckande? 

 Hur planerar du presentationen för att tidsåtgången ska bli lämplig? 

Det är också viktigt att reflektera över frågor som rör innehåll, målgrupp och mål med 

presentationen 

 I vilket sammanhang talar du och vad är syftet med din presentation? 

 Vilka kommer att lyssna på din presentation och hur mycket bakgrundskunskaper kan du förvänta 

dig att de har om ert område? 

 Vad vill du uppnå med din presentation? Vad är ditt mål? 

 Om din publik bara kan komma ihåg tre saker från er presentation, vad skulledui vilja att det var? 

 

Lycka till! 

Kursledningen - Sanna och Sofia 
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