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Vältalaren
Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen:  
hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger 
struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memo- 
rerar och framför en presentation på bästa sätt, med mera.

PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag ur Vältalaren. Texten förklarar varför det kan  
vara svårt att vara en god lyssnare och hur man kan lyckas bättre med att ta till sig 
det väsentliga i en muntlig presentation.

Lektionen består av:

•	 Sidorna	28–32	ur	Vältalaren

Provlektionen kan användas som en förberedelse inför ett moment där du som 

lärare kommer att hålla längre presentationer på lektionerna. Inled med att 

genomföra provlektionen, och påminn om den vid ett par tillfällen under mo-

mentets gång. Följ upp med att be eleverna reflektera över hur de har utvecklat 

förmågan att lyssna mer aktivt.
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Så här arbetar du med provlektionen:

1.	Kopiera	och	dela	ut	sidorna	28–32	till	eleverna.
2.	Läs	gemensamt	igenom	sidorna	28–31,	till	och	med	Fundera	över.
3.	Diskutera	om	ni	känner	igen	er	i	situationerna	som	beskrivs,	och	samla	flera	

goda tips för hur man blir en bättre lyssnare på tavlan.
4. Läs om vad talaren kan göra och diskutera på samma sätt.
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Bli en bättre lyssnare och talare
Vad kan du göra för att bli en bättre lyssnare? För det första kan du 
lära dig varför vi lyssnar och varför vi bara hör. För det andra kan 
du försöka lära dig metoder för att bli en bättre lyssnare.

Som talare är det viktigt att du hela tiden tänker dig in i publikens 
situation och att du funderar över vilka motiv publiken kan ha att 
lyssna – eller inte lyssna till dig. 

Lyssna från början

Emma är sen till föreläsningen. Åhörarna är redan på plats och talaren 
tittar irriterat på henne när hon rusar in och sätter sig bredvid bästa 
väninnan Madeleine.

– Hej Madde! Gissa vem jag träffade på vägen hit? Johan! Jag har ju 
inte sett honom sen i somras … Så sjukt nervöst!

Under tiden som Emma pratar har föreläsaren börjat. Både Emma 
och Madde har missat inledningen och får sedan svårt att hänga med.

Hjärnan smiter från det tråkiga och långsamma

Föreläsningen fortsätter och Emma och Madde har börjat komma ifatt. 
Men nu tar föreläsaren upp saker som Emma redan känner till. Hon 
börjar tänka på annat: ”Vad kul det var att träffa honom igen. Pirrigt 
…” Emma märker att föreläsaren gör en paus och hon börjar lyssna på 
honom igen, men har nu svårt att orientera sig eftersom hon återigen 
har missat en del. Vad berodde det på?

Ett av skälen kan vara att Emmas hjärna är alldeles för snabb. Medan 
normal talhastighet ligger på 150 ord i minuten kan människohjär-
nan ta in 400–600 ord per minut. Normalt är alltså hjärnan under-
sysselsatt när den bara lyssnar.

Hjärnans kapacitet

Normal talhastighet

H Ä R  Ä R  H J Ä R N A N  U N D E R S Y S S E L S A T T

400

150

Ord/minut
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Förhindra störningar: Sysselsätt hjärnan

Anteckna på rätt sätt

Emma borde förstås inte låta tankarna flyta iväg på det där sättet. 
Om hon hade vetat hur hjärnan fungerar hade hon kunnat sysselsätta 
den genom att föra anteckningar. Om hon hade antecknat på rätt sätt 
hade hon kunnat fylla ut de där små mellanrummen då det är risk att 
hon börjar tänka på annat. Med rätt sätt menas att hon inte försöker 
anteckna allt. I stället måste hon lära sig att lyssna efter det väsentliga 
och sortera bort det som hon inte behöver anteckna.

Lyssna efter huvudtanken och huvudpunkterna

Även om du har en hjärna som en hårddisk och en väldig koncentra-
tionsförmåga kan du inte komma ihåg varje detalj i ett tal. Risken är 
att om du försöker komma ihåg allt, så har du till slut bara en vag 
uppfattning om helheten. Vår hjärna kommer lättare ihåg mönster 
än enskilda fakta. Kan vi sedan binda ihop dem med sådant som är 
välbekant och känslomässigt roligt och intressant för oss stannar de 
bättre kvar.

lyssnaren
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Positiva känslor gör att hjärnan utsöndrar dopamin, ett slags 
drivmedel i hjärnans belöningssystem, och ökar uppmärksamheten 
på det centrala, själva kärnan i upplevelsen. Det gör det sedan lättare 
att fylla i med detaljer. Försök därför att knyta det du hör till ditt eget 
liv och dina egna positiva erfarenheter.

För att få så bra behållning som möjligt av innehållet i ett tal bör 
du jobba från helheten till delarna. Först skaffar du dig en uppfatt-
ning om talets huvudtanke. Om det är en bra talare så får du höra 
huvudtanken och dispositionen redan i inledningen. 

Hela tiden är du noga med att identifiera huvudpunkterna i tala-
rens budskap. Du kommer ihåg dem bättre om de inte är för många 
och om talaren gör tydliga övergångar. Anteckna huvudpunkterna 
och skriv sedan stödord eller rita bilder för att förklara punkterna.

Lyssna framåt, lyssna bakåt

För att kunna anteckna bättre bör du försöka förutse vart talaren vill 
komma eller vad nästa punkt kommer att bli. Det betyder inte att du 
ska dra egna slutsatser och sedan slå dövörat till, utan att du först 
tänker framåt och sedan kontrollerar om du tänkt rätt.

Du kan också tänka bakåt. Tänk efter vad talaren just sagt och 
kontrollera att du verkligen förstått. Ett gott tecken på att du har 
förstått är om du kan anteckna det som sägs med egna ord och inte 
bara citera talarens.

Bestäm träff med hjärnan

Låt oss säga att Emma känner till alla de här lyssnarknepen men 
ändå inte kan koncentrera sig. Tankarna går bara iväg till träffen 
med Johan: ”Undrar om han flyttat hit för gott? Kanske jag skulle 
ringa honom?”

Ett sätt att lugna hjärnan kan vara att lova den att du ska tänka 
på de där sakerna vid en särskild tidpunkt längre fram, till exempel 
på rasten. Det finns naturligtvis tillfällen då inget knep i världen kan 
få dig att lyssna. Du kanske är sjuk och har feber eller har varit med 
om ett gräl som du helt enkelt inte kan sluta tänka på. Då får du ge 



Vältalaren – en handbok i retorik (47-10489-5) © Författaren och Liber AB Får kopieras 6 

31

upp, kanske be någon annan anteckna vad som händer på föreläs-
ningen åt dig och gå hem.

FUNDERA ÖVER

I vilka situationer klarar man av att stämma träff med hjärnan?

Vad kan talaren göra?

Be åhörarna lyssna uppmärksamt

Du, som talare, kan faktiskt hjälpa Emma och Madde att lyssna. Om 
du har något som du tycker är viktigt kan du till exempel säga: ”Det 
här är mycket viktigt. Spetsa öronen nu!” Du kan också göra en paus 
eller variera ljudstyrkan. Alldeles särskilt effektivt är förstås att säga: 
”Det här kommer med säkerhet upp på slutprovet.”

Om du håller ett längre tal kan du hjälpa åhöraren att följa med 
genom att sammanfatta på lämpliga ställen.

Rasten hägrar

När presentationen närmar sig slutet är det vanligt att man använder 
fraser som ”sammanfattningsvis” eller ”slutsatsen blir” eller ”som 
avslutning…”. Då vaknar den mest tankspridde lyssnare till och 
tänker ”Aha, det är snart rast”. Är du riktigt listig kan du utnyttja 
det här knepet och göra sammanfattningar lite här och var för att 
väcka publiken. Knepet bör dock användas varsamt – annars kan 
det få motsatt effekt.

Grundregeln är förstås att du inte pratar för länge. Efter 20 mi-
nuter minskar lyssnarnas intresse och efter en timme minskar det 
mycket kraftigt.

Förhindra störningar

Nu har äntligen Emma börjat lyssna, men plötsligt hörs surrandet av 
en geting som kommit in i klassrummet. Läraren är klok nog att släppa 
ut den innan hon fortsätter lektionen. Hon brukar säga att inget får 

lyssnaren
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störa elevernas uppmärksamhet. Därför skickar hon aldrig runt föremål 
i klassrummet samtidigt som hon talar utan väntar till efter genom-
gången.

Tolka budskapet rätt

Talarens ethos

Lyssnarens attityd till talarens trovärdighet 
kan ha stor betydelse för hur vi uppfattar 
budskapet. Dagen innan Barack Obama 
skulle svära presidenteden för första gången 
kunde man i tidningarna se bilder på ho-
nom när han hjälper till att måla ett hem för 
hemlösa ungdomar i Washington. Många 
skulle nog misstänkt att han gjorde det för 
att vinna politiska fördelar. De som kän-
ner till lite om Obamas bakgrund, att han 
arbetat många år bland fattiga i Chicagos 
slum, ser honom däremot som trovärdig. 
Talarens anseende, hans ethos, och hans 
budskap är oskiljbara enheter, det menade 
redan Aristoteles.

Emmas lyssnarkurva
1. Emma pratar med sin kompis och missar början.
2. Emma tänker på träffen med Johan.
3. Föreläsaren berättar något intressant.
4. Emma funderar på om hon ska ringa Johan.
5. Föreläsaren säger: ”Som avslutning”.

Foto: Charles Dharapak/AP Photo/Scanpix
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