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Kurshäftet för Ädellab, presentationsteknik, vt-20 
 
 
 
Ett budskap ska inte bara ut, ett budskap ska in… 
	
	
	
Varmt	välkommen	till	kursen	Presentationsteknik	
	
Nu närmar vi oss kursstart. Under vår kursvecka tillsammans utforskar vi var och 
ens unika talarperson, både verbalt och icke-verbalt, dvs. vi utforskar orden, rösten, 
kroppen. Här tar vi hjälp av retorikens praktiska arbetsmetoder och uttrycksformer. 
Vi tittar på vilka medel vi har för att motivera och övertyga, exempelvis självupplevda 
berättelser. Vi talar om den nervositet och det pirr vi kan känna. Att utveckla sin 
förmåga att tala i professionella sammanhang är en färdighetsträning. En viktig del i 
kursen är att ge varandra stöd i form av feedback. Vi kommer ge konkret och 
upplyftande feedback som syftar till att hjälpa varandra att växa. Kursen utformas i 
samspel med er och tar hänsyn till era behov. Därför kan ni se kursupplägget nedan 
som en preliminär plan. Vi gör en inventering under seminarium 1. Det första ni ska 
göra nu är en självreflektion. Instruktionerna till självreflektionen finner ni nedan. 
Tveka inte att höra av er till mig om ni har några frågor. Jag ser mycket fram emot att 
träffa er. 
 
 
Vänliga hälsningar, Erika 
 
Erika Carlén 
retorik@carlen.nu 
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Kursens	upplägg	
 

Måndag	16/3	 Självstudier	-	Skriv	en	självreflektion	

Förberedelse Under måndagen skriver du en självreflektion.  
 
I reflektionen beskriver din erfarenhet av talad 
kommunikation och vad du har för mål med denna kurs.  
 
Följ instruktioner för självreflektionen nedan: 

	

Instruktioner	-	Självreflektion		

När du svara på frågorna nedan var konkret och utförlig.  
 

• Vad har du för tidigare erfarenhet av talad kommunikation, så som retorik, 
presentationsteknik, muntlig framställning, presentationer, prata inför grupp, 
möten etc.? 
 

• Vad är din inställning till att prata inför en grupp eller att ta ordet i olika 
sammanhang? 

 
• Vilka är dina styrkor i dessa sammanhang?  

 
• Vilka utvecklingsområden ser du hos dig själv? Vad vill du bli bättre på? 

 
• Tänk på en person som du tycker är riktigt bra på talad kommunikation. Vad är det 

som gör att du ser hen som så skicklig? Försök Precisera.  Alt. Har du någon 
förebild när det gäller talad kommunikation? Vem och varför är detta din förebild? 
Vad är det specifikt som hen gör som fångar dig? 

 
• Beskriv din målbild gällande talad kommunikation. Vad vill du uppnå?  
 
• Vad hoppas du att denna kan bidra med? 

 
• Om du redan nu vet vilken typ stöttning du kommer behöva, skriv det här? 

 
Svara som sagt så utförligt du kan på ovanstående frågor.  
 
Skicka självreflektionen till retorik@carlen.nu senast kl. 17.00 måndag 16/3, men gärna 
så fort du är klar. 
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Tisdag	17/3			
kl.	12.00	–	16.00	
Sal:	E1	

Seminarium	1	

Förberedelse Ta med din självreflektion  

Praktik Kursupplägg och reflektioner 
Retoriska modeller, strukturer och begrepp 
 
Förberedda och oförberedda övningar 
Presentation av oss själva 
 
Responsgivning – vad? och hur? 

	

Onsdag	18/3	
Kl. 12-16 
Sal: E1	

Seminarium	2	

Förberedelse 
 

Ta med dig ett fysiskt objekt du skapat under utbildningen och som du 
kan presentera på seminariet. 

Praktik 
 

Berättelsens kraft att övertyga 
Kropp och röst som budskapsbärare 
Minnesstöd 
 
Förberedda och oförberedda övningar 
 
Presentationsövning 1: Din berättelse om ditt fysiska objekt.  
 
Responsgivning 

 

Torsdag	19/3	
Valfri	plats	

Självstudier		
Förberedelsearbete	med	en	presentation	inför	presumtiv	uppdragsgivare	
	

Praktik 
 

Självstudier och förberedelse av presentation.  
 
Du väljer en tänkbar uppdragsgivare och förbereder en presentation av 
dig själv och ditt examinationsarbete för denna uppdragsgivare.  
 
Du har 8-10 minuter till ditt förfogande.  
 
Gör en situationsanalys och ta med till seminariet. Använd frågor nedan 
när du formulerar dina tankar: 
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Situationsanalys		

Vad ska jag tala om? 
Vilka talar jag till? 
Vem är jag som talare? 
Vad vill jag uppnå? mitt syfte och mitt mål? 
Vad vill jag att de jag talar till ska känna, kunna/förstå och göra när jag talat klart? 
Vad kan jag stöta på för hinder som äventyrar min möjlighet att nå in med mitt budskap? 
Vilka möjligheter ser jag som kan hjälpa mig att nå in? 
 
Ta med situationsanalysen till seminariet.  
 
Mejla den även till retorik@carlen.nu senast torsdag kl. 18.00. 

 

Fredag	20/3	
Kl.	12-16	
E1	

Seminarium	3	
	

Förberedelse Ta med: 
Situationsanalysen du gjorde inför presentationsövning 2. 
Självreflektionen du skrev till seminarium 1. 

Praktik Förberedda och oförberedda övningar 
 
Presentationsövning 2 
 
Responsgivning 
 
Reflektioner och utvärdering inför framtiden 
Självreflektionen 

 
Med reservation för ändringar! 
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