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Skall du eller hjälpmedlet dominera?
OJ, oj, oj så ofta som det felas här. Talaren använder Overheads (OH) eller
datorprojekterat material (Powerpoint eller PP) inte som stöd för det som sägs utan som
utförligt och fullbombat manuskript. Talaren omyndigförklarar publiken som icke
läskunnig genom att stå vid sidan av, vänd mot skärmen, och läsa högt. Och vad
händer? Jo, publiken blir totalförvirrad! Den vet inte om den skall läsa med eller lyssna.
Är de lyssnare eller läsare? Är personen där framme talare eller uppläsare? Varför är han
där? Kunde han inte lika gärna ha satt på en bandspelare, synkad med
projektortexterna, och gått ut för en fika? Varför är vi här? Kunde vi inte lika gärna ha
fått läsa materialet själva i lugn och ro?
I de här fallen har hjälpmedlet totalt tagit över föreställningen, föreläsningen tappat all
mening och talaren blivit medlem i de intetsägandes förening.
Anledningen till att detta så ofta händer är huvudsakligen rädsla och/eller lättja. Rädsla
för att tappa tråden eller göra bort sig och lättja genom att inte jobba in det som skall
föredras. Som publik har man därför anledning att misstänka att talaren antingen är
rädd, lättjefull eller arrogant. Inga häftiga alternativ precis.
Hur skall man göra då? Här är några enkla tips (gäller inte tekniska ritningar o dyl.):
1. Lär dig vad du skall säga. Låt det som står på storskärmen bestå av enkla bilder
företrädesvis fotografier! Om du vill ha text skall du lätt kunna läsa en A-5 sida
som ligger på golvet och som du läser stående. Hjälptexten bör inte vara mer än
ett par procent av det du skall säga.
2. Se till att låta publiken läsa en ny textbild innan du börjar tala. Ge dem några
sekunder, tala sedan.
3. Vänd dig aldrig mot skärmen utan håll kontakten med publiken genom att i stället
kasta ett öga på själva OH projekorn eller datorskärmen. Om du ändå t ex vill
peka på storskärmen gör det då men tala mot publiken efteråt och tala aldrig till
skärmen.
4. Släck bilden så snart den är inaktuell eller när den är läst. Stig fram och ta
kommandot igen! En PP-bild kan enkelt släckas med fjärrkontrollen för att sedan
sättas på igen för att fortsätta. OH är bara till att släcka.

Du skall ha kontrollen, inte hjäpmedlet! Du skall dominera!
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