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I stort sett alla är nervösa  

25 % är talängsliga  
 



 
 
 

Social kompetens tränar vi 
hela tiden 

 
Att tala ensam för en 
grupp tränar vi sällan 

 

 





Fight or flight? 



Fight or flight? 



 
 
 

”Våra tankar är produkter av 
vårt psyke snarare än exakta 
rapporter av det som händer.” 

(Åsa Nilsonne) 

 



Mental träning 

• Är tankarna realistiska? 

• Öva på medveten närvaro: fokus! 

• Realistiska delmål och slutmål 

 

 

 



Bli en tryggare talare med 

• Praktisk träning (våga tala-kurs) 

• Mental träning (mindfulness, KBT) 

• Avslappningsövningar 

• Presentationsteknik 

• Goda förberedelser 



Retorik = konsten att 
tala/övertyga 



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?) 

 

 



Börja i god tid (inventio) 

• Brainstorma först  

• Använd egna, aktuella exempel 



Dispositionen (dispositio) 

• Stryk och lägg till 

• Kolla tiden 



Själva talet 

• Inledning 

• Huvuddel 

• Avslutning 



Inledning (exordium) 

 

?   !   ”…”    



Huvuddel 

• Intressanta exempel 

• Logisk disposition 

• Lagom nivå 

• Dialog och humor 



Vi minns 

10 % av det vi läser 

20 % av det vi hör 

30 % av det vi ser 

50 % av det vi ser och hör 

70 % av det vi diskuterar 

80 % av det vi gör 

95 % av det vi lär andra 
     (Paul Van Der Vliet)  

 



Slutsats: 

En aktiv publik minns bäst 



Ibland måste man 
”föreläsa” 

• Retoriska frågor 

• Intressanta exempel 

• Personlighet och humor 



Avslutningen (peroratio)    



Övertyga med hjälp av … 
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Logos … (fakta/bevis) 

 



Pathos … 
(känsloargument) 

 

 



Pathos … 



Ethos … (personlighet) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ethos? 



Hur är en bra talare? 

 

 
 

 
 

 



Målgrupp (se med 

publikens/studenternas ögon 
på saken) 



Vilka talsituationer möts 
ni/kommer ni mötas av?  

 

 



Vilka talsituationer möts 
ni/kommer ni mötas av? 

 

 



Språket (elocutio) 

• Förklara svåra ord, fackspråk och 
förkortningar 

• Använd gärna metaforer 
(högtidstal)  





Våga använda humor! 



Våga använda humor! 



Självironi effektivt! 

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

 

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



Fysiskt brus 

 

 



Psykologiskt brus 

 

 



Manus 



Manus – åhörarkopior 



• Lär dig vilka förberedelser du 
behöver! 

• Olika för olika ämnen och 
situationer 

 

Hur lära sig talet? 
(memoria) 





• Klargör när du vill ha frågor 

• Ge åhörarna tid 

• Repetera frågan 

• Var lugn även vid kritiska frågor 

?   ?   ? 



Pausljud 



Paus 

• Ger tid att tänka efter 

• Skriv in i manus 



Kroppsspråket 



Amy Cuddy  

 

Forskar om kroppsspråk på Harvard 



 





 



              https://www.youtube.com/watch?v=uDaW7PlP27Q 





Klädseln (en del av ethos) 

• Hur klä sig för att skapa 
trovärdighet? 



CMTS 



CMTS 



Hjälpmedel  





Tvinga inte publiken att 
välja 

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



En bild säger mer än 
tusen ord ... 



Man skuttar iväg till sitt 
stimulerande arbete 



Ta bort onödig text 





Markera det som publiken 
ska fokusera 

 

• Ringar, pilar, färger etc 

• Pekpinne, laserpekare, muspilen 

• Ta fram en del i taget 



Uppge källa 

      

                          Källa Zazzle.se 



Ögonkontakt 



Bildspelspresentation 

• Namn och kontaktuppgifter 

• Behaglig bakgrund och lite text 

• Enkla och konsekventa 
animeringar 

• Sista bilden – referenser 



Att presentera i grupp  

• Placering i salen 

• Rollspel (ramberättelse, intervju) 

• Lyssna på den som talar 

• Stötta varandra 

• Trycka fram bilder 



Respons till studenter  

• Ge konstruktiv kritik och 
övervägande positiv feedback 

• Ge förslag på förbättringar 

• Kommentera inte det som talaren 
inte kan påverka, rodnad, 
skakningar m.m. 

 

 



Till sist (conclusio) 

• Förenkla och utgå från publiken  

• Aktivera publiken 

• Ha med intressanta exempel  

• Använd humor och dialog   

• Använd lämpliga hjälpmedel 

• Håll tiden och var förberedd 

• Inledning – huvuddel – avslutning 
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Frågor? 

 

 



Tack för mig och lycka till! 



Kommunikation? 


