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Kommunikation?

1

Ulrika Axelsson
Föreståndare för LiU:s Språkverkstad, 
Campus Valla och US
Retoriklärare på IKK, ämnet svenska
Tel: 013-28 18 03
ulrika.axelsson@liu.se

2

Språkverkstaden vid LiU
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Skriftligt och muntligt stöd
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Kostnadsfritt studentstöd

5

Vi ger hjälp till självhjälp

• Alla Campus
• Hemsida
• Facebook-sida
• Mässor och introduktioner
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Presentationsteknik/retorik  
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Alla är nervösa 
Ca 25 % är talängsliga 
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Social kompetens tränar vi 
hela tiden

Att tala ensam för en 
grupp tränar vi sällan
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Talängslan
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Fight or flight?
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Orsaker till talrädsla

• Dåliga erfarenheter
• Föräldrars oro
• Känslig ålder och höga krav
• För lite/fel träning/fel återkoppling
• Ångestkurvan
• Att inte få gensvar och tro på 

negativ värdering
• Ovana att höra sin röst
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Amy Cuddy 

Forskar om kroppsspråk på Harvard
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15

Bli en tryggare talare med

• Praktisk träning (våga tala-kurs)
• Mental träning (mindfulness)
• Presentationsteknik
• Goda förberedelser

16

Tänk gott om publiken
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Daniel Sandin
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Jan Marcusson, LiU
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21

Retorik = konsten att tala
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Retorikens uppkomst

• Demokrati i Athen
• Grekerna måste själva föra sin talan
• Sofisterna talarskolor
• Retoriska knep på bekostnad av 

sanningen
• Aristoteles: sanningen och den goda 

människan viktigare
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Aristoteles (384 f.Kr–322 
f.Kr)

• ”Det bästa sättet att lära sig att tala väl 
är att iakkta goda talare och försöka 
efterlikna dem.”
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Talets olika delar

1. Intellectio (vad göra?)
2. Inventio (vad ska jag ta upp?)
3. Dispositio (vilken ordning?)
4. Elocutio (vilket språk?)
5. Memoria (hur lära?)
6. Pronuntiatio och actio (hur 

framföra?)
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Börja i god tid (inventio)

• Brainstorma först 
• Använd egna, aktuella exempel
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Dispositionen (dispositio)

• Gör ett utkast till manus
• Vilken ordning är mest pedagogisk?
• Röd tråd
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Själva talet

• Inledning
• Huvuddel
• Avslutning
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Inledning (exordium)

?   !   ”…”
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31

Huvuddel

• Verkliga exempel
• Logisk disposition
• Lagom nivå
• Dialog och humor
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Förenkla budskapet

• Gör jämförelser
• Koppla till verkligheten
• Använd rekvisita! 
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• Klargör när du vill ha frågor
• Ge åhörarna tid
• Repetera frågan
• Var lugn även vid kritiska frågor

Frågor och interaktion
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Ibland måste man 
”föreläsa”

• Retoriska frågor
• Personlighet och humor
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I skolan och överallt

En aktiv publik minns bäst
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Avslutningen (peroratio)   

37

Hur är en bra talare?

38

Målgrupp (se med publikens 
ögon på saken)

39

Vilka talsituationer möts ni av?
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Min publik

41

Er publik?
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Språket (elocutio)

• Förklara svåra ord, fackspråk och 
förkortningar

43 44

Våga använda humor!
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Självironi effektivt!

• Skoja om dig själv, dina egna 
fadäser och svagheter.

• Alla i publiken känner igen sig och 
sympatiserar med talaren.
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Manus

47

Manus – åhörarkopior

48
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49

• Lär dig vilka förberedelser du 
behöver!

• Olika för olika ämnen och 
situationer

Hur lära sig 
presentationen? 

(memoria)
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Pausljud

51

Paus

• Ger tid att tänka efter
• Skriv in i manus
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Kroppsspråket
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Klädseln (en del av ethos)

• Hur klä sig för att skapa 
trovärdighet?

55

CMTS

56

CMTS

57

Hjälpmedel 

58

59

Tvinga inte lyssnarna att 
välja

De ska kunna lyssna eller läsa i 
lugn och ro – inte missa något

60
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Markera det som åhörarna 
ska fokusera på

• Animering
• Laserpekare
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Ögonkontakt
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Att presentera i grupp 

• Placering i salen
• Rollspel (ramberättelse, intervju)
• Lyssna på den som talar
• Stötta varandra
• Trycka fram bilder

63

Kamratrespons 

• Ge konstruktiv kritik och 
övervägande positiv feedback

• Ge förslag på hur talaren kan 
förbättra talet.

• Det här talet kan bli bättre om …
• Var en god lyssnare!

64

Till sist (conclusio)

• Var tydlig och utgå från publiken 
• Aktivera publiken med humor och 

dialog 
• Var väl förberedd
• Tänk gott om publiken och om dig 

själv! 
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Frågor 
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Tack för att du lyssnat och 
lycka till!

Ulrika Axelsson
Föreståndare för LiU:s Språkverkstad, 
Campus Valla och US
Retoriklärare på IKK, ämnet svenska
Tel: 013-28 18 03
ulrika.axelsson@liu.se
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