




Så här skapar du 

och håller ditt eget 

PechaKucha-
föredrag!

Barnens PechaKucha  
Paket med anvisningar
Föreläsning för en lektion



20 x 20

20 bilder, 20 sekunder/bild

Öva dig att berätta din egen historia på 
ett roligt sätt! 

Med hjälp av 
PechaKucha!



Du kan planera 
PechaKucha-
anförandet med 
hjälp av design!

Var och en får 

presentera sin sak 

på sitt eget sätt!



SE HITTA PÅ PRÖVA BERÄTTA

Fundera på 
ämnet.

Hitta på vad du 
ska säga och 
samla bilder.

Öva på att 
framträda 

tillsammans 
med din kompis.

Ordna en 
PechaKucha! 



Vad vill du tala om?

Instruktion till brainstorming:

1. Skriv en lista på det som du är intresserad av och sök fram bilder 

till förslagen. Placera bilderna på ett stort papper.

2. Skriv ner ord du kommer att tänka på, vad som helst!

3. Välj ut de intressantaste orden! Gör ett par av ord+bild.

4. Ställ en fråga eller utforma en mening om ditt ämne.

5. Vad är ditt ämne?

Pst! Affischen med hjälpfrågor är till nytta då du gör upp en lista på ämnen 

och då du söker bilder!

SE



Sök fram 20 bilder om ditt ämne. Vilka bilder är 

de intressantaste? Varför?

Fundera på två saker som du kan berätta om ämnet. Vilka bilder 

behöver du för din historia?

Skriv ett kort manus för ditt tal.

Para ihop bilderna och det du vill säga.

Använd pratbubblor för manuset. Varje bild har en egen pratbubbla! 

Gör olika versioner och du kan fylla i många bubblor om du har lust 

med det.

Psst! Affischen med hjälpfrågor är till nytta då du söker efter bilder!

HITTA PÅ



Visa bilderna för dina kompisar och berätta två saker 

om varje bild.

Pröva på att ta tid.

Hur lång tid tar det att berätta?

Under en PechaKucha presentation talar du om en bild i bara 20 

sekunder.

Kort, men varje föredragshållare på sitt sätt!

Psst! På affischen med hjälpfrågor finns idéer om hur du kan öva på talet!

PRÖVA



Arrangera en PechaKucha!

Håll presentationen på ditt eget sätt.

20 bilder, varje bild visas i 20 sekunder.

Du kan videofilma presentationerna och dela med andra!

Vi uppmuntrar varandra och applåderar efter varje 

presentation!

Psst! På affischen med hjälpfrågor får du idéer och råd för presentationen!

BERÄTTA



Det är viktigt för en formgivare att kunna tala om och 
beskriva sitt arbete och dela idéer också då 

de ännu inte är färdiga.

Att  berätta är spännande men också roligt!



Alla gör fel och misstag ibland, det betyder ingenting.
I kreativt arbete är fel en viktig del av processen. Fel är ett 

tecken på att du vågar göra något modigt!

Vi uppmuntrar varandra och är intresserade!



Vi ger PechaKucha en form!  

Oroar du dig för att tala? Det gör ingenting! 
Alla spänner sig och var och en talar på sitt 
eget sätt.

Fel är viktiga och värdefulla. 
Utan fel föds det ingenting nytt och intressant. 
Förarga dig inte över dina fel. 

Berätta om bilderna med dina egna ord. 
Du är intressant!
Vi uppmuntrar och ger applåder!

Hur skulle du berätta om bilderna för dina 
kompisar eller för familjemedlemmar?

Du kan öva på ditt tal också tillsammans med 
din hund eller katt eller för dig själv.

Har du försökt videofilma din historia?

Du kan välja bilder tillsammans med din kompis.

Har du testat på att skriva ditt manus genom 
att diskutera med någon?

Har du sett eller märkt något intressant under 
den senaste tiden?

Vad händer i ditt liv just nu?

Vad pratar du om med dina kompisar? 
Med familjen?

Vad sker i världen nu enligt din mening?

Hurdana bilder tycker du om? Svartvita? 
Färggranna? Teckningar?

Hurdana bilder finns det i din mobiltelefon?

Finns det bilder om ditt ämne på nätet eller 
i böcker?

Kan du teckna någonting om ditt ämne?

Har du experimenterat med att göra collage?



På pratbubblan kan du göra anteckningar om 
vad du vill säga om varje bild.

Varje bild har en egen pratbubbla!

Du kan göra olika försöksversioner.
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