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budskap
Varje föreläsare
har sin
personlighet.

PowerPoint
är inte ett
självändamål.

Perceptionen
& motivationen
är begränsad.

Bilderna
ska göras
enkla.
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En föreläsning
är en
föreställning.

PowerPoint
är inte ett
självändamål.
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Wired 15 april 2007

Utvecklingsbehov
! Integrering/samordning med sbXML och FI2002
! Utvecklad koppling mot produktmodeller/IFC
! Strukturerat dokumentinnehåll, samordning med BEAst
! För att koma vidare måste man gå i clinch med implementering. Ett samlat

implementerings-projekt kan vara värdefullt för att testa, men mindre målinriktade
fall på flera täter kan vara mer utvecklande.
! Konkret överföring från A till B är villkor för att utvärdera och utveckla standarden
! Projektavslut, insamling av info för drift och underhåll
! Arkiveringsfrågor: enkla metoder för att klara historisk dokumentation, begrepp,

format

Wikipedia september 2009

! Redskap för registrering, kommunikation, verifiering

Harmoniserat metadataset 2003
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We shall fight …

Sir Winston
Churchill
1874–1965

• in France
• on the seas and oceans
• with growing confidence and
growing strength in the air
• on the beaches
• on the landing grounds
• in fields and in the streets
• in the hills.

Bottom line: We shall never surrender!!!

Kom ihåg:
människor är
intressantare
än ljusbilder.

Varje föreläsare
har sin
personlighet.
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Perceptionen
& motivationen
är begränsad.

Kosslyn’s 3 goals
”Men om du inte kan uttrycka allt som du
föreställt dig i dina tankar, om du inte kan
visa och bära fram det till åhörara, ja då är all
tidigare möda överflödig, det är som att låta
ett svärd förbli nedstucket i sin skida.”

‣ Connect with your audience.
‣ Direct and hold attention.
‣ Promote understanding and memory.

Quintilianus

Kosslyn’s 8 principles
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Relevance
Appropriate knowledge
Salience
Discriminability
Perceptual Organization
Compatibility
Informative Changes
Capacity Limitations

• Servera en lagom

• Organisera

• Anpassa efter

• Se till att budskap

• Peka ut sånt som

• Markera

• Se till att

• Bombardera inte

portion.

målgruppens
förkunskaper.
står ut.

skillnaderna syns.

informationen.
och framställning
säger samma sak.
förändringar.
mottagaren med
info.

‣ Förväntningar?
‣ Förkunskaper?
‣ Föreställningar?
‣ Förutfattade meningar?
‣ Förutsättningar?

”Om du inte är
intresserad av dem,
kommer de inte att
vara intresserade av
dig.”

‣Vem?

‣När?

‣ Säg vad du ska säga.

‣Vad?

‣Hur?

‣ Säg det.

‣Var?

‣Varför?

‣ Berätta vad du har sagt.

INFO
TIDSENHET

Svenska ugglor
Högt uppe

Andra djur

Fjälluggla

Kattuggla

Berguv

Hökuggla

Tornuggla

Sparvuggla

Hornuggla (rimmar!)

Abborrfiskar (Percidae)

Gös

Kläder
Långt ner
Jorduggla

Lappuggla
Slaguggla
Pärluggla

Gärs

Aborre

Convincing PP Presentations, August 26 2003 / Olle Bergman (info@bergman.com)

Kontor i Frankrike
TÄNK ”NÄSA”!
Abborre – Näsborre
Gärs -- Snorgärs

!Lyon (huvudkontor)
!Paris
!Marseille
!Bordeaux
!Strasbourg

Gös – Jag nös!
09/16/2008
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Paris
Strasbourg

Paris
Strasbourg

Bordeaux

LYON

Lyon
Marseille

Bordeaux
Marseille

En text om vad som helst
Här har jag ett tips till dig som skriver:
! Tänk visuellt!
Då ökar du chansen att nå fram till dagens jäktade läsare – som
låter ögat kretsa över ytan och hugga åt sig enstaka läckerbitar.
Avslutande stycke
För att visa hur fint det kan se ut med en punktlista kommer
ett exempel här:
• Punktlistans första rad.
• Punktlistans andra rad.
• Punktlistans tredje rad.
Funktion och estetik går helt enkelt hand i hand!

Radio SMTM i Östhammar började sin verksamhet i
juni 1927 efter en mängd trevande försök utan
resultat. All början är ju svår, när man själv måste
experimentera sig till en sändare, och naturligtvis var
glädjen stor, då den första förbindelsen uppnåddes.
Hela tiden har jag använt endast några få watt. Vid
de första försöken begagnades ett Philips B 406 och
ett vanligt anodbatteri om 100 volt; efter någon tid
övergick jag till 2 rör parallellt (4-5 watt max.).
!
Men att köra med torrbatteri var ju inte
ekonomiskt och hade dessutom den olägenheten, att
signalerna försvunno vid slutet av en lång
förbindelse, då spänningen i batteriet sjönk.
Fördenskull anskaffades en likriktare i avsikt att
begagna nätspänningen. Med hjälp av ett likriktarrör
Rectron, som visat sig vara utmärkt,
upptransformeras nu nätspänningen på 127 volt.
Den maximala likriktade spänningen är 220 volt.

En text om vad som helst
Här har jag ett tips till dig som skriver:
Tänk visuellt!
Då ökar du chansen att nå fram till dagens jäktade läsare –
som låter ögat kretsa över ytan och hugga åt sig enstaka
läckerbitar.
Avslutande stycke
För att visa hur fint det kan se ut med en punktlista kommer
ett exempel här:
• Punktlistans första rad.
• Punktlistans andra rad.
• Punktlistans tredje rad.
Funktion och estetik går helt enkelt hand i hand!

Bilderna
ska göras
enkla.
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Det här är en PowerPoint-bild
som ska påminna er om att
det är väldigt tråkigt när
föreläsaren slutar titta på
åhörarna utan istället vrider
huvudet lätt åt vänster och
står och läser innantill från
sina PowerPoint-bilder.

Pizza
e!ta
h
g
r
a
M
• vetedeg
• tomater
• basilika
• mozarella

antikva

Pizza
ointo
p
r
e
w
o
P
• två typsnitt
• tre färger
• enkel bakgrund
• snygga foton

sanserif

Hinder är till
för att röjas bort.
var glad och vänlig
VAR GLAD OCH VÄNLIG

Redigeringsarbete
!Gå igenom texten och läs den noga så att du
bekantar dig med den.
!Stryk de delar av texten som känns överflödiga
eller som inte passar in i helheten.
!Flytta om stycken och lyft ut delar av innehållet –
skapa sidoartiklar, faktarutor och bildtexter.
!Förbättra språket, red ut oklarheter och sök upp
alla de små och stora fel som alla oredigerade
texter är fulla av.

09/16/2008
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1.
2.
3.
4.

•

Läs igenom
Stryk
Stuva om
Rätta

Gå igenom texten och läs den noga så att du
bekantar dig med den.

•

Stryk de delar av texten som känns överflödiga eller
som inte passar in i helheten.

•

Flytta om stycken och lyft ut delar av innehållet –
skapa sidoartiklar, faktarutor och bildtexter.

•

Förbättra språket, red ut oklarheter och sök upp
alla de små och stora fel som alla oredigerade texter
är fulla av.

1

2

3
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Återkopplingscykel

ZETA

" Marknadsavdelningen hämtar in återkoppling &
önskemål från kunderna.
" Produktägaren ställer upp en specifikationslista.
" Utvecklingsgruppen genomför förbättringar.
" Produktionsavdelningen modifierar produkten.
" Marknadsavdelningen lanserar ny version.
" Etc.

09/16/2008
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Önskemål
från kunderna

Specifikationslista

Ut på
marknaden

Utvecklingsarbete
Modifiering
av produkten
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En föreläsning
är en
föreställning.

”Don’t give a speech.
Put on a show.”
(Paul Arden,!brittisk marketingguru)

Mål?
Målgrupp?

Störning

?

Genomförande

Inledning

Avslutning

Fortsättning

Förväntningar?
Förkunskaper?
Attityder?

!"

ETOS

PATOS
Attention

LOGOS

Interest
Desire
Action

‣ Inledning

‣ Exordium

‣ Bakgrund

‣ Narratio

‣ Påstående

‣ Propositio

‣ Argumentering

‣ Probatio

‣ Bemötande av motargument

‣ Refutation

‣ Sammanfattning & uppmaning

‣ Peroratio

Sammanfattningsvis …

• Inse att Du är huvudattraktionen.
• Interagera med dina bilder.
• Utnyttja att B betyder ”black”.
• Planera utan dator.
• Rensa!
• Håll med om att vitt är vackert!
• Leta ständigt efter efter användbara bilder.
• Lär dig lite om typsnitt.
• Intressera dig en smula för grafisk
formgivning och annan design..

PS Köp en fjärrkontroll!

PowerPoint
är inte ett
självändamål.

Varje föreläsare
har sin
personlighet.

Perceptionen
& motivationen
är begränsad.

Bilderna
ska göras
enkla.

En föreläsning
är en
föreställning.

Analysera
uppgiften

PRESENTATIONER
STEG FÖR STEG

• Syfte?
• Målgrupp?

• Informera?
• Sälja?
• Övertyga?

Bestäm
strategier

• ...?

• Etos?
• Patos?

• Logos?

Välj ut
innehållet

• Budskap
• Tre

argument

• Inledning

Strukturera
& förenkla

•

Exempel

•

Berättelser

•

Citat

Skapa
välvilja,
motivation
& intresse.

Tala för din sak.

2

”Berätta vad
du ska säga”

1

”Säg det.”

Sammanfatta
& aktivera.

3

”Berätta
vad du sagt.”

foto
fråga

lista

foto

diagram

fråga

karta

diagram

tabell

fråga

lista

citat

lista

fråga
karta
lista
fråga

urklipp
foto
diagram diagram

tabell

max 25 % punktlistor!

Testa
& öva

• Mindre
• Färre

text.

siffror.

• Enklare

diagram.

