
Bedömning	  muntlig	  presentation	  DICE	  

Entreprenörskap	  

Centralt	  innehåll	  i	  entreprenörskap	  
  Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. 
 

Kunskapskrav	  för	  E:	  
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och 
anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och 
situation.  
 

Svenska 
Centralt	  innehåll	  i	  svenska:	  
  Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som 

gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. 
Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen. 

 

Kunskapskrav	  för	  E:	  
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna 
tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta 
gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är 
sammanhängande och begriplig. Språket ärtill viss del anpassat till syfte, 
mottagare och kommunikations-situation. Vidare kan eleven med viss 
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. 
 

Gemensam	  bedömning	  
Ovanstående utdrag ur styrdokumenten visar att det är samma grund för 
bedömning även om det är utförligare beskrivet i svenska. Om man ska 
försöka formulera gemensamma kunskapskrav för DICE-presentationen kan 
det bli som följer: 
	  
	   	  



DICE	  -‐Kunskapskrav	  för	  E:	  
Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter inför en grupp. Detta gör 
eleven med viss säkerhet.  
 
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.  
 
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikations-situation.  
 
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt 
hjälpmedel. 

DICE	  -‐Kunskapskrav	  för	  C:	  
Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt 
inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.  
 
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och 
dispositionen tydligt urskiljbar.  
 
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikations-situation. Eleven har viss åhörarkontakt.  
 
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt 
hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.	  

DICE	  -‐Kunskapskrav	  för	  A:	  
Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt 
inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.  
 
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och 
väldisponerad.  
 
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikations-situation. Eleven har god åhörarkontakt.  
 
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt 
hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga 
framställningen. 

Att	  tänka	  på	  
• Alla ska delta lika mycket 
• 4-6 minuter	  
• Ni blir filmade	  
• Publiken ger respons enligt modellen två bra och en förbättring	  


