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Checklista 4: 
Tillvägagångssätt som stöder presentation av forskning tillsammans med barn och 
familjer 

Målet är att stödja medverkande barn och deras familjer i presentationer av forsknings-
resultat på konferenser, möten och vid andra forum. Att presentera forskningsresultat 
tillsammans leder ofta till ett ökat engagemang hos lyssnarna.  

Den här checklistan hjälper er att reflektera över erfarenhet och att kontrollera om ni har 
tänkt på vad som krävs för att nå ett lyckat resultat med gemensamma presentationer. 

1. Före presentationen 

Det finns ett antal saker som behöver tänkas på före presentationen. 

 

Frågor Ja Nej Osäker 

Betala konferensavgifter, transport och andra 
eventuella kostnader 

   

Diskutera era olika roller i presentationen    

Förbered ev stöd tex power-point eller annat 
illustrationsmaterial 

   

Ge klara instruktioner om vad som krävs    

Ge en möjlighet för att öva presentationen    

Diskutera vilket stöd ( ev. stödperson) 
individen önskar ha under presentationen, 
diskutera även hur ni hanterar frågor och 
störande ljud 

   

Förbered er tillsammans genom att gå 
igenom konferensprogrammet  

   

Förbered er om det finns något som kan 
trigga oro och hur ni ska hanterar detta 
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2. På platsen 

Några enkla tips kan hjälpa till så att det går bra vid presentationen. 

 

Frågor Ja Nej Osäker 

Håll er till den uppgjorda planen    

Kontrollera miljöaspekter som kan upplevas 
vara problematiska för individen  

   

Öva på presentationen på plats     

Minimera störningar     

 

3. Efter presentationen 
 

 

Frågor Ja Nej Osäker 

Behöver individen lugn och ro och avskildhet 
efter presentationen 

   

Ge feedback om presentationen och tillåt 
individen att ge feedback till er. För också 
vidare den positiva feedback till individen som 
ni fick efter presentationen 

   

Tacka individen för deras medverkan     

Hjälp till så att individen kan lämna platsen och 
försäkra dig om att de har transport 

   

Kontrollera hur individen upplevde 
presentationen och om individen skulle vara 
intresserad av att presentera vid fler tillfällen  
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