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Kommunikationsmomentet, period 1 
Kommunikationsmomentet under period 1 i kursen Perspektiv på 

informationsteknologi, innehåller 2 föreläsningar och 3 seminarier per student, 
se schema nedan samt TimeEdit.  

Föreläsningarna innehåller bland annat vad en rapport ska innehålla och hur man 
ska skriva för att bäst nå sin målgrupp samt vad man ska tänka på när man 
muntligt presenterar sin kunskap inför en publik. 

Under seminarierna kommer du att få träna på att presentera muntligt inför 
mindre grupper. Till det första seminariet behöver du inte förbereda dig. Vid de 
andra två seminarierna ska du dels hålla en informerande presentation, dels ge 
återkoppling på de andra studenternas presentationer. 

 

Uppgiftsbeskrivning för den informerande presentationen 

Du ska förbereda en informerande presentation på 3-5 minuter. Ämnet ska vara 
kopplat till ditt projekt. Det kan handla om metoder, forskningsresultat, 
bakgrund eller intressanta saker som ni fått fram men inte kommer att ta med i 
rapporten på grund av era avgränsningar. Samordna ämnesvalen inom 
basgruppen så att ni inte kommer att tala om samma sak. 

Det är viktigt att du håller dig inom tidsramen och gör en så fängslande 
presentation som möjligt. Tänk på att utforma innehållet så att det når en 
populärvetenskapligt intresserad åhörare. Var beredd på frågor! 

Var beredd på att lämna in en kopia av ditt manus till läraren i anslutning till din 
presentation.  

Vid presentationen ska du använda något visuellt hjälpmedel, t.ex. OH-
projektorn, datorn eller skrivtavlan. Vill du använda Mac måste du själv ta med 
adapter. 

Du kommer att få återkoppling på din presentation dels av läraren, dels av dina 
medstudenter. Av läraren kommer du att få muntliga kommentarer och de andra 
studenterna ger skriftligt tre förslag på förbättringar samt tre exempel på vad 
som var bra. 

 

Detaljschema 

 

Fr 2015-09-11 

10:15 - 12:00  TEMCAS Fö Eva Törnqvist Muntlig 
presentationsteknik 

Må 2015-09-21 

13:15 - 15:00 TEMCAS Fö Eva Törnqvist Skriftlig 
presentationsteknik 
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Ti 2015-09-22 

08:15 - 10:00 D24 Se Gunilla Sverneskog Oförberedda 
muntliga övningar, 
Bg 1-3 

10:15 - 12:00 KY25 Se Eva Törnqvist Oförberedda 
muntliga övningar 
Bg 4-5 

Ti 2015-09-29 

10:15 - 12:00 TEM21 Se Gunilla Sverneskog  Informerande 
presentation. Bg 1 
presenterar och Bg 2 
deltar som åhörare. 

On 2015-09-30 

15:15 - 17:00 TEM21 Se Gunilla Sverneskog Informerande 
presentation. Bg 2 
presenterar och Bg 3 
deltar som åhörare. 

Fr 2015-10-02 

10:15 - 12:00 D316 Se Gunilla Sverneskog Informerande 
presentation. Bg 3 
presenterar och Bg 1 
deltar som åhörare. 

10:15 - 12:00 TEM21 Se Eva Törnqvist Informerande 
presentation. Bg 4 
presenterar och Bg 5 
deltar som åhörare. 

Ti 2015-10-06 

10:15 - 12:00 TEM21 Se Eva Törnqvist Informerande 
presentation. Bg 5 
presenterar och Bg 4 
deltar som åhörare. 

 


