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Talartips Nr 16 051106 

 
Sätt fart på publiken! 
 
En dialog kan rädda en monolog!  Man får räkna med att en publik alltid till 
del är mer eller mindre uttröttad. Äger föredragningen rum på morgonen kan det 
råda morgontrötthet, på kvällen kvällströtthet, efter lunch hjärndränering o s v. 
Inte ens en pigg publik kan koncentrera sig mycket längre än ca 15 minuter 
varefter koncentrationen falnar. Det händer därför att publiken nickar till trots att 
talaren gör ett jättefint jobb. Var uppmärksam på minsta tecken på 
tankspriddhet eller trötthet hos publiken. När du upptäcker det agera då 
omedelbart! Du måste väcka dem men hur gör man då lämpligen det?  

Här följer några tips som du kan använda enskilt eller i kombination beroende på 
behov och disponibel tid. Du känner säkert till detta men jag kan bara bekräfta 
att de fungerar stålande!  

1. Släng ut några öppna frågor. Gör frågorna ledande så att de är lätta att 
besvara. Tvinga publiken att ta ställning även om du måste dra det ur 
dom. Upprepa svaren så att alla hör. 

2. Försök få andra i publiken att framföra avvikande uppfattningar och starta 
en kort diskussion mellan dem. 

3. Dela in publiken i grupper om två och två, tre och tre etc. Låt dem 
diskutera en viss fråga och presentera en gemensam åsikt. 

4. Säg att du kommer att kalla fram någon i publiken för att presentera sin 
åsikt för de andra men nämn inte omedelbart vem. Prata på i någon minut 
och välj sedan någon. Under den korta väntetiden som ingen vet vem som 
blir kallad, anstränger sig alla förtvivlat för att komma på vad de skall 
säga om de blir kallade och hur, många på gränsen till ångest. Men vaknar 
gör de! 

 
Du kanske tycker att det kan vara svårt att veta vilka frågor som du ”plötsligt” 
skall ställa eller vad du skall ge grupperna att diskutera. Men det blir inte 
plötsligt – det skall vara förberett.  

Normalt är aktivitet tröttande men i detta fall gäller den omvända regeln. En 
aktiv och engagerad publik blir aldrig trött. Inaktivitet och passivitet, däremot, 
kan skapa leda och det är verkligen tröttande. 


