Spre ditt
glade budskap!

Spre
budska
ditt gode
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Visst er kompetansedeling
viktig – men holde foredrag,
jeg?! Ja, selvfølgelig kan du
det, lover Else Barratt-Due.
Tekst og foto: Ole Alvik
ole@askmedia.no
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Kreativ og kritisk
Tenk på alt du kan! All den kunnskapen
Tilhørerne forventer at det er substans
og erfaringen du har opparbeidet deg
i det du formidler. Innholdet må være
gjennom årelange studier og jobb.
tilpasset målgruppen og gjennomarMen når sjefen ber deg om å holde et
beidet. Informasjonen må komme i
foredrag på høstseminaret, da kjenner
riktig rekkefølge, du må legge opp til en
du at det knyter seg. Hjertet slår fortere
språkbruk tilpasset folks fagkompetanse
og du leter febrilsk etter en unnskyldning for å slippe. Aldri i livet, tenker du. og du må unngå å bruke tettskrevne
powerpoints som gjør at publikum blir
Ikke meg!
sittende å lese istedenfor å høre på deg.
Veldig mange har sceneskrekk.
Dette vet de fleste. Men det som hever et
Prestasjonsangsten som følger av å stå
middels manus til et ypperlig manus er
på en scene og få alles oppmerksomhet
at du klarer å vekke folks oppmerksomrettet mot seg er forståelig. Men hvis
het og beholde
du våger, vil du
den gjennom
høyst sannsynlig
hele foredraget.
klare det og i
Ledere har et
– En historie
tillegg vokse
kan fortelles på
på oppgaven,
ansvar for å la
måter,
mener Else
medarbeidere prøve mange
men hvilken
Barratt-Due som
seg litt etter litt...
fortellermåte
er spesialist i
er det som
presentasjonspasser ditt stoff?
teknikk og
Hva vil du at
forfatter av
publikum skal
boken ”På
sitte igjen med? Gå inn i dramaturgien
scenen i ditt eget
og skriv et foredrag som vekker interliv”.
–Ta utfordringen! Mange har en sabo- esse, oppfordrer hun.
Bruk tid på å finne den gode ideen!
tør inne i seg som sier at dette får du
ikke til. Men vi er så mye flinkere enn vi Den er grunnlaget for hvordan du griper
an foredraget.
tror og vi har godt av å bryte barrierer.
– Selv om du har fått i oppdrag å
Vi trenger å komme ut av komfortsonen
holde et foredrag innen et spesielt
for å vokse. Hvis du har et materiale og
område, må du likevel starte med å finne
får anledning til å formidle det, da bør
du se på deg selv som en heldig person, din vei inn i feltet. Med en gang du har
funnet en idé som du ønsker å jobbe
sier hun.
videre med, settes hele ditt kreative
Men hun kommer samtidig med en
system i gang. Ideen legger ofte premisaldri så liten advarsel. Hvis du takker ja
til å holde en presentasjon, bør du gjøre sene for hvordan hele presentasjonen
blir, sier Barratt-Due.
et grundig forarbeid. Du må forberede
Når du tror at du har funnet den gode
deg både fysisk og mentalt, og stille
ideen, så tar du en runde til med deg
med et godt og gjennomarbeidet
selv. Er ideen så god som du tror? Er du
manus. En god presentasjon innebærer
komfortabel med å gjøre presentasjonen
mye mer jobb enn de 45 minuttene du
på denne måten? Alt du gjør i den
skal skinne i rampelyset.
kreative prosessen må virkelighetsori– Har du entret scenen, må du gjenenteres. Men hvis svaret du gir deg selv
nomføre. Da er det for sent å finne ut at
er: ”Ja, dette går jeg for!” - da er du på
her var det ikke så godt å være likevel,
god vei til å lykkes. Motstanden du gir
poengterer hun.
deg selv i denne prosessen resulterer i et
– For å bli trygg må du øve på
bedre foredrag.
helheten. Gjennomgå det du skal
si gang på gang. Øvelse gir bedre
Hode og hale
resultater, styrker selvtilliten og skjerper
Ha klart for deg hvordan du vil
fokus.
begynne foredraget for å få med deg
Men den aller viktigste forberedelsen
tilhørerne helt fra start. Et godt anslag
du gjør er å jobbe teksten. Den er selve
vekker interesse.
grunnmuren i foredraget.

«
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– Fortell dem hvilken verden de skal
inn i. Si noe som gjør at de våkner og
fanges inn i ditt univers. Istedenfor å
starte med en generell presentasjon, kan
du for eksempel innlede med at: ”Jeg
gikk inn på en kunstutstilling og så et
bilde som gjorde at jeg ble helt satt ut…”
eller noe helt enkelt som at: ”Jeg har ofte
lurt på hvorfor det er slik at…”. Det du
gjør er å løfte opp en problemstilling. Du
tydeliggjør hva de skal få være med på
og setter en stemning, forklarer hun.
Det er også viktig å tenke gjennom
hvordan du skal avslutte foredraget.
Alt for mange har en vag avslutning
av typen; ”Ja, dette var det jeg hadde
å komme med…”. Gjør heller en kort
oppsummering, avslutt med en illustrerende historie eller plukk opp tråden fra
innledningen.

Vær deg selv
Kanskje skal du i ilden rett etter en
rutinert foredragsholder som har full
kontroll både på budskapet og publikum.
Dette blir som å hoppe etter Wirkola,
tenker du, og psyker deg ned før du
skal frem på scenen. Trøst deg med at
publikum ikke vil ha en kopi av forrige
foredragsolder. De vil ha deg!
– Du skal ikke være en showperson. Du
skal være deg selv. Finn din måte å gjøre
ditt materiale på. Legg frem ditt budskap
på en måte som du trives med, råder
Barratt-Due.
– Noen er veldig gode på formidling.
Det skyldes oftest at de har jobbet veldig
mye med det. Du må akseptere ditt eget
ståsted og legge frem budskapet på din
måte.
Spill en rolle
Et godt råd kan være å tenke gjennom
hvilken rolle du vil spille på scenen. Det
betyr ikke at du skal være en annen enn
deg selv, men at du spiller på det registeret du har. Vi tar på oss ulike roller hele
tiden - og den rollen du har på scenen er
en annen enn den du har bak scenen.
– I løpet av en dag går vi inn i
en rekke ulike roller. Det at du går
inn i roller betyr ikke at du ikke er
”ekte”. Det viser bare at du har et
stort rollegalleri og at du kjenner
ditt eget register. Alle vet at når Jonas
Gahr Støre snakker på nyhetene, så er
han i en rolle. At han ikke er likedan
persona l og l e d e l s e
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Nøkkelen
er gode
forberedelser
Else BarrattDue har
skrevet en
grundig bok
om presentasjonsteknikk.
Hun er
overbevist
om at de
aller fleste
av oss kan
bli gode
formidlere,
men vi må
jobbe for det.
I boken ”På
scenen i ditt eget liv” forteller hun hvordan. Boken er
utgitt på Cappelen Damm.
Else Barratt-Due er cand.
philol med hovedfag i
teatervitenskap. Hun har
en master i teaterregi fra
USA, og har erfaring som
dramapedagog og universitetslektor. De siste 20
årene har hun vært ansatt
som instruktør, dramaturg,
produsent og prosjektleder
i NRK, samt holder kurs
i presentasjonsteknikk i
TELLtheSTORY

hjemme, tar vi for gitt. Slik er det med
oss alle. Vi har et annet kroppsspråk
og en annen stemme når vi snakker
til publikum enn når vi snakker til et
barn eller til kjæresten. Når du går
på scenen tar du på deg en rolle. Tenk
derfor på hvordan du vil fremstå.

Lederansvar
Det å lære seg presentasjonsteknikk gjør
folk tryggere når de skal formidle et
p e r s o na l o g le d e lse
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budskap, noe som igjen er viktig for å
dele kompetanse på en effektiv måte på
en arbeidsplass.
– Jeg mener at ledere har et ansvar
for å la medarbeiderne prøve seg litt
etter litt. Gi dem oppgaver der de må
presentere og vise seg fram. La dem
få større oppgaver etter hvert og gi
tilbakemeldinger underveis.
Else Barratt-Due holder selv mange
kurs og foredrag. Hvordan er hennes

siste forberedelser før hun går på
scenen?
– Da setter jeg meg ned. Finner
pusten, finner alvoret inne i meg. Jeg
sier til meg selv at jeg er viktig for
tilhørerne. At de er viktige for meg. At
nå skal jeg gå fram og ta dem veldig på
alvor. Jeg skal vise at de er viktige og
betydningsfulle mennesker.
Derfor er jeg alltid godt
forberedt, sier hun.

»
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Slik lykkes du med foredraget

1
Et godt manus
er grunnmuren
• Definer ideen. Hva er det egentlig du vil
fortelle?
• Lag en innledning som vekker
interessen hos tilhørerne. Fortell dem
hvor du vil.
• La kreativiteten få plass. En presentasjon
kan være både informativ, drøftende og
underholdende på samme tid.
• Innhent informasjon som belyser ditt
materiale, men sjekk fakta.
• Begrens deg. Løft opp de momentene
du ønsker at tilhørerne skal huske.
• Klarer du å skape indre bilder hos
mottakeren? Det høyner opplevelsen og
hukommelsen.
• Bruk powerpoint med omhu. Hva med
å bruke en rekvisitt som illustrerer det
du forteller?
• Vet du hvem som er målgruppen? Å
vite noe om publikum hjelper deg til å
skreddersy presentasjonen i større grad.
• Gi av deg selv. Vis ditt fingeravtrykk.
Finn en presentasjonsform som passer
for deg.
• Lag en god slutt på presentasjonen – et
definert punktum.

20	
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3

Psyk deg opp

Kroppen er ditt
verktøy
Den fysiske forberedelsen handler
om pust, stemme, diksjon og kropp.
Alle disse delene er nært knyttet
sammen.

Finn roen og alvoret i deg selv før du går ut på scenen, er
et viktig råd fra Else Barratt-Due.

Vi trener oss mentalt for å bli tryggere og mer kjent
med noe vi opplever som skummelt og ukjent. Dermed
styrker vi vårt eget mestringspotensial.
Målet med den mentale forberedelsen er at du skal få en
god relasjon til publikum når du går på scenen, og trives
med å stå der. Har du lyst til å møte publikum? Gruer
du deg? Er du redd dem? Det er viktig å kjenne på disse
følelsene og forsøke å finne ut hvorfor du har dem. Hva
slags holdning du har til publikum er med på å forme
hvordan relasjonen mellom dere blir. Forsøk å tenke at
publikum ikke vil deg noe vondt.

Tren deg på venner
Det finnes mange metoder for å forberede seg mentalt.
En metode er å venne seg til å ha alles øyne rettet mot
seg. Hold foredraget for venner eller kolleger og be om
tilbakemeldinger. Øvelse gjør mester. Formelen for å
lykkes er de 3 T’ene; trening, trening og atter trening.
Det gir deg den tryggheten du trenger den dagen du skal
prestere på scenen.
Slapp av
Finn tid for deg selv før du går ut på scenen. Else BarrattDue kaller det å finne nullpunktet. Det vil si å komme i
kontakt med deg selv, finne roen og alvoret. Her er en
øvelse du kan bruke: Ligg helt avslappet. Lukk øynene.
Lytt til lydene rundt deg. Vend så oppmerksomheten
vekk fra rommet og inn i deg selv. Du hører at du puster,
at magen rumler eller det kan være andre lyder. Du
vil oppleve at det dukker opp tilfeldige tanker. La dem
passere. Konsentrer deg heller om pusten din. Følg den,
observer den. Forsøk å konsentrere deg om å være til
stede i deg selv ved ikke å følge pusten lenger, bare være i
øyeblikket som er fylt av ingenting.
p e r s o na l o g le d e lse
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Hvordan vi beveger kroppen får
konsekvenser både for pust og stemme
– og hvordan du fremstår fysisk har
mye å si for hvordan du blir lyttet til.
Skriv gjerne med store bokstaver i
margen i manus: Husk å puste!
Pusten virker inn på hvordan
stemmen din fremstår, og stemmen er
grunnleggende for hvordan publikum
oppfatter deg. En stemme skaper stemning og formidler følelser. Hvordan du
bruker stemmen avgjør hva som blir
oppfattet. Ved bevisst bruk av stemmen
åpner det seg formidlingsmuligheter
som kan ha stor betydning.
Varier toneleiet når du snakker til
forsamlingen. Vi er musikalske vesener
og responderer på variasjon i rytme og
toneleie. Snakker du flatt og tonløst,
eller for raskt og utydelig, får det
innvirkning på hvordan tilhørerne
opplever deg.

Få fart på
blodomløpet
Et godt tips før en
forelesning er å
”vekke kroppen”.
Du kan hoppe opp
og ned på stedet, slå
armene rundt deg,
strekke deg, gå rundt
huset, jogge eller dra
på treningssenter. Få
opp pulsen og kjenn
at du får kroppen i
gir. Kroppen blir varm,
humøret bedre og
tankene vil som regel
klarne.

Nyttige tips om stemmebruk

»
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Flere bøker om
presentasjonsteknikk
Talekunstens 12 hemmeligheter
Ragnhild Nilsen
Cappelen Damm (2011)

4

Sannhetens øyeblikk

Så er dagen der da du skal ut på scenen og realisere det du har forberedt. Du
kan ikke skusle bort denne muligheten. Det er nå det gjelder.
Du reiser deg og ser ut på publikum. Det blir noen sekunders stillhet. Alles
øyne er rettet mot deg. Nå er det ingen vei tilbake. Har du først entret scenen,
må du også gjennomføre. Du trekker pusten, samler deg, kjenner spenningen,
men føler at du har kontroll. Du skal formidle et innhold som du har øvd
på og føler at du kan gjennomføre baklengs. Innledningen er et anslag som
vekker publikum. Det merker du. Slik skal det være. Men så blir du plutselig
nervøs. Det har du også tenkt gjennom. Du har laget utveier som hjelper deg
til å mestre slike situasjoner. De neste par minuttene lar du publikum være
publikum. Du konsentrer deg om manus. Lukker deg litt inne. Så åpner du litt
opp igjen. Ser på den hyggelige kollegaen din på første raden. Merker at folk
lytter. Du er over kanten. Nå flyter det. Du trekker pusten igjen. Bruker stemmen bevisst. I manus har du allerede markert ord og uttrykk som skal betones
på en bestemt måte. Du ser at publikum følger med.
Grunnen til at du lykkes er at du har forberedt deg godt. Du har øvd på
helheten. Gang på gang har du gjennomgått det du skal si, og forsøkt å tenke
på om du mestrer å ta i bruk det du har forberedt. Belønningen får du her og
nå, i sannhetens øyeblikk.

Smør stemmebåndene
Denne øvelsen øker din bevissthet om stemmen. Øvelsene stimulerer musklene rundt
stemmebåndene og øker stemmens muligheter. De er gode å bruke før du skal på
scenen.
Gli: La stemmen gli opp og ned, såkalte glideøvelser. Hold munnen lukket og jobb med
en hm-lyd. Du kan visualisere ulike stemninger eller bilder for å stimulere hm-lyden.
Bølge: Se for deg en jevn bølge som du tegner konturene av med stemmen din. La
bølgene bli høyere og dypere. Se hvor høyt og dypt du kan komme uten å presse
stemmen. Du kan så la bølgene bli mindre og mindre til de til slutt bare er bitte små
krusninger og kanskje høres ut som en sirene.
Bilmotor: Tenk deg at du lager bilmotorlyd. Lyden øker fra start og til større fart. Gå
så tilbake til utgangspunktet og ”slå av” motoren.
Nyt: Du gir uttrykk for hvor deilig sjokoladen er. Mmm, mmmm, mmmm.
Knegg: Med lukket munn lager du kneggelyder som en hest. Du starter høyt og faller
nedover i lyd.
Bjeff: Stå oppreist eller på alle fire og bjeff. Kjenn etter hvordan magen beveger seg.

Målet med
boken er å gi en
håndsrekning
til de som gruer
seg til å ta ordet
i små eller store
forsamlinger. Det
handler blant
annet om hvordan
du tar kontroll
over nervøsitet,
får kontakt
med publikum
og bruker
hjelpemidler på
en fornuftig måte. Men først og fremst
handler det om å skape begeistring hos
dem du henvender deg til.
Presentér!
Effektive presentasjonsteknikker
Karla Smith
Gyldendal Akademisk (2005)
Du får råd om
hva som er viktig,
enten du står
overfor ansatte
i informasjonsmøter, overfor
ledergrupper,
presenterer
resultater, er i
en salgssituasjon
eller holder
foredrag og taler.
Forfatteren tar for
seg stemmebruk,
kleskoder,
hvordan holde øyekontakt, forberedelser,
publikum og bruk av visuelle hjelpemidler.
Utstråling og stemmens makt
Ingunn A. Tindstad
Cappelen Akademisk (1996)
Boken gir praktisk
og konkret veiledning i hvordan du
kan bli en bedre
formidler. Stemme
og pust er
utgangspunkt for
øvelser som kan
få frem personlig
utstråling og gi
trygghet og bedre
kontakt med
tilhørerne. Ingunn
A. Tindstad har
bakgrunn som
operasanger og pedagog.

Eksperimenter: Eksperimenter selv med alle lydene du kan lage som enten illuderer
dyr, mennesker, egne følelser eller andre inntrykk. Ikke press, men varier volumet.
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