
1    ”LAGENS YTTERSTA MEDEL”

VARIFRÅN FLYR MÄNNISKOR?
ÖVNING I PRESENTATIONSTEKNIK FÖR SH2 OCH SV2

Att kunna framföra budskap och information muntligt är viktigt. Men ibland 
kan presentationer bli lite långdragna. Det tyckte i alla fall två japanska 
arkitekter. De var trötta på långa genomgångar och utvecklade därför 
presentationsformatet Pecha Kucha.  

UPPGIFT
I den här övningen ska ni presentera situationen i ett land som många människor 
tvingas att fly ifrån. Ni har blivit indelade i grupper. Varje grupp har fått ett land och 
ska hålla en presentation inför klassen där ni förklarar varför så många flyr därifrån. 

Presentationen ska bestå av:
• Ett bildspel med 20 bilder. Varje bild ska visas i 20 sekunder.
• Till bildspelet ska ni hålla en muntlig presentation där ni berättar om situationen 

i landet som gör att människor flyr (förtryck, ekonomi, politik m.m.)  Eftersom 
tiden är begränsad måste ni koncentrera er på det som ni anser är viktigast.

1. Börja med att sätta in er i situationen i landet. Sök information på Amnestys sida. 
Vad står i t.ex. den senaste årsrapporten? Andra källor som kan vara användbara är 
Landguiden och Nationalencyklopedin om de finns tillgängliga via skolan, Svenska 
FN-förbundets sida Globalis, eller regeringens hemsida om mänskliga rättigheter.

2. Sök därefter bilder på internet. Vad hittar ni? Börja fundera över hur ni vill sätta
samman bildspelet. Vad är det ni vill berätta för de andra i klassen? Vad är viktigast 
att få sagt om situationen i landet?

3. Välj ut bilder och skriv ett manus/stolpar där ni skildrar landet, styrelseskicket, situ-
ationen för de mänskliga rättigheterna osv.

4. Sätt ihop bildspelet i t.ex. Power-point eller Impress. Tänk på att ställa in så att det 
blir ett automatiskt bildspel där varje slide visas i 20 sekunder.

5. Eftersom tiden är begränsad och bildspelet ”rullar på” är det viktigt att testa innan 
ni håller er presentation inför klassen. Öva in det tillsammans och fördela arbetet 
mellan er så att alla får säga något.

6. Håll er presentation inför klassen!

Du hittar mer utbildningsmaterial på:

www.amnesty.se/skola

https://www.amnesty.org/en/
https://www.ui.se/landguiden
https://www.ne.se/info/
https://www.globalis.se/
https://www.regeringskansliet.se/artiklar/2018/03/manskligarattigheter.se-har-flyttat-till-regeringen.se/
http://www.amnesty.se/skola

