
PRÖVNING – KURS HISTORIA 1B – IKT-UPPGIFT 

IKT PRESENTATION – SVERIGE 1914–2000-TALET 
 

   I denna del av prövning av kurs Historia 1b så skall du använda dig av ett 

presentationsprogram för att presentera ett århundrade av den svenska historien. 

Tidsperioden är svenskt 1914–2000-talet. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 

var under perioden enorm – från ett samhälle som dominerats av jordbruk till ett 

modernt industriellt samhälle med helt andra villkor. I spåren av denna utveckling 

så förändrades också landet politiskt och socialt. Det är denna utveckling vi vill 

att du kortfattat skall skildra med hjälp av ett presentationsprogram; antingen 

PowerPoint (för er som använder Windows + Office); KeyNote (för er som 

använder iOS + Ipad / OS + Mac), Impress (för er som använder er av 

Linux/Windows + OpenOffice) eller Google Presentationer (för er som 

använder Chromebooks och Google Dokument). 
 

    Du skall ENDAST använda dig av vår lärobok (SAMBAND – Historia PLUS) 

sidorna 438–523 + en stencil om kvinnor i Sverige under 1900-talet. För att hjälpa 

dig lite så har vi skrivit ned rubriker och underrubriker på nästa sida. Det ger dig 

en överblick över vilka områden som behandlas i läroboken. Din uppgift blir att 

försöka skapa en översikt av svensk modern historia från Första Världskriget fram 

till början av 2000-talet (max 10 sidor!). Det är också din uppgift att välja den layout 

och de bilder som skall understödja din presentation. Sist men inte minst så är det 

din uppgift att på ett kortfattat men ändå full begripligt sätt skapa en text till varje 

sida. Denna text skall ta fram de viktigaste delarna av det ämne du valt för varje 

sida. Sedan skall dessa olika ämnen + sidorna ge ett sammanhang som klart 

skildrar den historiska utvecklingen under 1900-talet i Sverige.  
 

   De två sista sidorna är en mer detaljerad beskrivning över hur du skall utföra 

denna uppgift och hur vi kommer bedöma resultatet av uppgiften. Läs igenom 

sidorna noggrant så att du vet säkert vad denna uppgift innehåller. Om du har 

några frågor så kontakta någon av oss lärare så skall vi försöka förklara det som 

du tycker är oklart. ”Deadline” för denna uppgift sker enligt överenskommelse 

med prövningsansvariga lärare. Det är viktigt att du håller denna deadline. 

Arbeten som kommer efter överenskommen deadline kommer inte läsas/ 

bedömas. Vid den sista muntliga delen av prövningen så kommer du få ett antal 

frågor om din presentation så det är viktigt att du behåller de delar du skrivit så 

du kan fräscha upp minnet innan vi ses. Lycka till med denna uppgift!    
 

Anders / Peter  
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* I nya upplagor av Samband så kan sidnumren vara annorlunda än de som presenteras här 
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IKT PRESENTATION – FORMAT 

1. Du skall skapa högst 14 sidor 

2. Den första sidan skall innehålla titel + ditt namn + din klass 

3. Den sista sidan skall innehålla en förteckning över dina källor 

(Källförteckning) 

4. Din andra sida skall vara en presentation av ditt ämne samt en översikt 

(”outline”) av dina huvudpunkter/argument 

5. Den näst sista sidan skall vara en slutsats/sammanfattning av ditt arbete 

6. Det betyder att du har högst 10 sidor att arbeta med 

IKT PRESENTATION – RÅD 

1. KISS - "Keep It Simple Silly". Överarbeta inte din presentation. Följ 1-7-7 regeln: 

     1 idé/argument per bild 

     7 rader – absolut inte fler rader/sida 

     7 ord  – absolut inte fler ord/sida 

2. Gör din bakgrund så neutral som möjligt (ingen solnedgång med en surfande snubbe bara 

för att du längtar efter sommaren ...). Detta underlättar läsandet av din text 

3. Du bör ha god kontrast mellan text och bakgrund. Ett allmänt råd är att använda en ljus 

bakgrund och en mörk text (försök undvika en skinande vit bakgrund) 

4. Använd inte märkliga färgkombinationer (till exempel neongrönt med lila eller grönt och rött 

eftersom de två sista färgerna kan vara svårt för vissa personer att se skillnad på) 

5. Använd enkla typsnitt - inga märkvärdiga "gammaldags” typsnitt. Försök att inte använda 

mer än högst två typsnitt i presentationen - ett typsnitt för rubrikerna och ett för texten 

6. Använd relevanta foton/bilder. Försök inte krydda dina presentationer med några märkliga 

illustrationer bara för att du tyckte att de var roliga 

7. Använd inte för många illustrationer på varje sida – det kan ge ett rörigt intryck 

8. Språk och sammanhang! Det är viktigt att din presentation har en logisk följd – att texten 

hänger samman och visar tydligt den historiska utvecklingen under 1800-talet! 

9. Efter att du skapat din presentation så bör du prova den på någon som har dåliga 

förkunskaper i ditt ämne och se om de förstår vad du försöker säga ...  
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IKT PRESENTATION – SVERIGE 1914–2000-TALET 
 

UPPGIFT: Du skall maila en pdf-fil till Hjärntorget av din IKT presentation 

(presentationen skall vara gjord antingen i PowerPoint, Keynote, Impress eller 

Google Presentation). 

Obligatoriska sidor: Sida 1 (titel, namn och klass), sida 2 (Inledning – ditt ämne 

samt en översikt (“outline”) av din presentation), näst sista sidan 

(Slutsats/Sammanfattning) och sista sidan (Källförteckning) 

 

 SVAG OK BRA 

Titel    

Inledning    

Struktur    

Huvudpunkter/Argument    

Språk    

Sammanfattning/Slutsats    

Källor    

Design    

Pdf-fil    

 

 

KOMMENTAR:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

OMDÖME IKT PRESENTATION 
 

(Detta är en obligatorisk uppgift som bedöms enligt skalan SVAG – OK – BRA) 


