
Tips	  för	  en	  bra	  redovisning	  
	  
Hej	  på	  er!	  
	  
Jag	  heter	  Antoni	  och	  jag	  får	  människor	  att	  bli	  bättre	  på	  att	  tala	  och	  samtala.	  
Kommunikation	  alltså.	  Jag	  tänkte	  bjuda	  på	  några	  enkla	  och	  effektiva	  tips	  på	  hur	  du	  blir	  
vassare	  på	  att	  presentera,	  eller	  redovisa	  som	  det	  ofta	  kallas	  i	  skolan.	  
	  

3	  is	  the	  magic	  number	  
	  
Mycket	  av	  informationen	  och	  tipsen	  kommer	  i	  tretal.	  Här	  är	  den	  första:	  
	  

Tre	  delar	  om	  dig	  själv	  
	  
När	  det	  gäller	  din	  kommunikation	  består	  den	  också	  av	  tre	  delar:	  

ü Vad	  du	  säger:	  alltså	  innehållet	  och	  i	  vilken	  ordning	  du	  presenterar	  det	  
ü Hur	  du	  ser	  ut:	  vilket	  handlar	  om	  till	  exempel	  hur	  du	  rör	  dig,	  din	  ögonkontakt	  

men	  också	  vilka	  kläder	  du	  har	  på	  dig	  och	  din	  frisyr	  m.m.	  
ü Hur	  du	  låter:	  alltså	  på	  vilket	  sätt	  du	  använder	  din	  röst	  så	  att	  du	  låter	  intressant.	  

	  
Vad	  av	  dessa	  väger	  tyngst	  hos	  de	  som	  lyssnar?	  Det	  borde	  vara	  innehållet,	  eller	  hur?	  Det	  
är	  ju	  det	  vi	  ska	  ge.	  Men	  så	  är	  det	  inte.	  Här	  är	  siffror	  från	  en	  känd	  studie	  (som	  egentligen	  
mätte	  ironi,	  men	  det	  funkar	  som	  en	  indikation	  ändå):	  
	  

	  
	  



	  
	  

-‐ Endast	  en	  liten	  del	  av	  kommunikationen	  handlar	  om	  vad	  vi	  faktiskt	  säger.	  Fast	  
utan	  den	  delen	  finns	  det	  ju	  ingen	  mening	  att	  kommunicera	  så	  den	  är	  viktigast	  
ändå.	  

-‐ Den	  största	  delen	  är	  hur	  vi	  kommunicerar,	  alltså	  hur	  vi	  låter	  och	  ser	  ut.	  
	  
Man	  kan	  säga	  att	  du	  kan	  förstärka	  innehållet	  genom	  ditt	  kroppsspråk	  och	  din	  röst,	  
likaväl	  som	  du	  kan	  förstöra	  innehållet	  med	  samma	  verktyg.	  Det	  är	  det	  som	  du	  nu	  ska	  få	  
tips	  om.	  	  
	  
Vi	  börjar	  med	  innehållet.	  	  

Vad	  du	  säger	  
	  
Ok,	  jag	  vet	  inte	  vilket	  ämne	  du	  har	  så	  låt	  mig	  berätta	  hur	  de	  som	  lyssnar	  kommer	  att	  
minnas	  istället:	  

	  
	  
Så	  här	  ser	  det	  ofta	  ut	  när	  du	  själv	  lyssnar	  och	  när	  andra	  gör	  det.	  

-‐ De	  minns	  det	  som	  händer	  i	  början.	  Bra	  eller	  dåligt.	  
-‐ De	  minns	  slutet.	  Bra	  eller	  dåligt.	  
-‐ Och	  De	  minns	  nästan	  ingenting	  i	  mitten.	  Såvida	  du	  inte	  kan	  ge	  dem	  något	  som	  

väcker	  dem.	  En	  berättelse,	  ett	  exempel,	  en	  liknelse	  och	  så	  vidare.	  
	  



När	  du	  ska	  redovisa	  så	  tänk	  dig	  att	  din	  presentation	  (vare	  sig	  det	  är	  på	  papper,	  dator	  
eller	  framför	  en	  grupp),	  består	  av	  tre	  delar:	  

-‐ Starten	  
-‐ Mitten	  
-‐ Slutet	  

	  
Om	  du	  kan	  säga	  något	  i	  början	  som	  fångar	  intresset	  är	  det	  toppen.	  Om	  du	  kan	  avsluta	  på	  
ett	  bra	  sätt	  är	  det	  grymt.	  Om	  du	  kan	  hitta	  något	  i	  mitten	  som	  håller	  de	  alerta	  är	  det	  
jättebra.	  
	  

Hur	  du	  låter	  
	  
Vår	  hjärna	  har	  inte	  förändrats	  mycket	  jämfört	  när	  dina	  släktingar	  vandrade	  runt	  i	  
skogen	  med	  någon	  djurhud	  på	  kroppen.	  Om	  hjärnan	  upplever	  att	  allt	  är	  stilla	  går	  den	  ner	  
i	  ”sleep	  mode”	  och	  lämnar	  bara	  en	  liten	  radar	  på	  utifall	  att	  något	  skulle	  hända.	  Om	  sedan	  
en	  kvist	  knäcks	  vaknar	  hjärnan	  direkt	  till	  liv	  och	  blir	  uppmärksam.	  Det	  handlar	  om	  liv	  
och	  död.	  	  
	  
Nu	  för	  tiden	  handlar	  det	  sällan	  om	  liv	  och	  död	  men	  hjärnan	  är	  likadan	  ändå.	  Det	  
tråkigaste	  som	  finns	  är	  när	  du	  måste	  lyssna	  på	  någon	  som	  är	  helt	  monoton.	  Som	  en	  
datorfläkt.	  Du	  kommer	  snabbt	  att	  sövas	  och	  tänka	  på	  annat.	  	  
	  
Samma	  gäller	  för	  de	  du	  redovisar	  till.	  Vill	  du	  att	  de	  ska	  vara	  alerta	  så	  är	  variation	  
nyckeln.	  Det	  finns	  tre	  bra	  sätt	  att	  variera	  rösten:	  

	  
	  
Tonen:	  Vill	  du	  att	  de	  som	  lyssnar	  ska	  känna	  att	  du	  vill	  ha	  deras	  åsikter,	  är	  det	  bra	  att	  gå	  
upp	  i	  slutet	  på	  meningen.	  Vill	  du	  att	  de	  ska	  känna	  att	  du	  har	  en	  stark	  åsikt	  själv,	  ska	  du	  
gå	  ner	  i	  tonen	  i	  slutet	  på	  meningen.	  
Tempo:	  Ett	  bra	  sätt	  för	  dig	  som	  pratar	  snabbt	  är	  att	  p	  a	  u	  s	  a	  lite	  då	  och	  då.	  Så	  kommer	  
lyssnarna	  ikapp.	  Pratar	  du	  långsamt	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  ibland	  öka	  tempot.	  Variation	  är	  
nyckeln.	  



Volym:	  Ofta,	  när	  du	  har	  något	  viktigt	  att	  säga	  är	  det	  bättre	  att	  ta	  ett	  steg	  fram	  och	  prata	  
tystare.	  Då	  lutar	  sig	  folk	  framåt	  för	  att	  höra.	  OBS.	  Det	  funkar	  dåligt	  om	  du	  redan	  pratar	  
tyst.	  
	  

Hur	  du	  ser	  ut	  
	  
En	  sak	  som	  många	  gör	  när	  de	  är	  nervösa:	  är	  att	  hålla	  händerna	  framför	  kroppen.	  
	  

	  
Du	  gör	  det	  för	  att	  skapa	  en	  barriär	  mellan	  dig	  och	  de	  som	  lyssnar.	  Tyvärr	  skickar	  det	  
signaler	  (både	  till	  din	  publik	  och	  till	  din	  hjärna)	  att	  du	  är	  nervös.	  Därför	  är	  det	  bättre	  att	  
ha	  ett	  öppet	  kroppsspråk	  där	  du	  alltså	  använder	  armarna	  mer.	  Bilden	  här	  under	  är	  ett	  
sådant	  exempel:	  

	  
	  



Om	  du	  har	  handflatan	  uppåt	  visar	  du	  trygghet	  i	  att	  vara	  öppen.	  	  Det	  är	  också	  en	  signal	  
på	  att	  du	  gärna	  har	  en	  dialog.	  Med	  handflatan	  neråt	  är	  det	  som	  med	  tonen	  neråt:	  Du	  
berättar	  hur	  det	  är!	  
	  
Över	  huvud	  taget	  kan	  du	  förstärka	  dina	  ord	  väldigt	  mycket	  om	  du	  samtidigt	  visar	  det	  
med	  dina	  händer	  och	  armar.	  Om	  du	  ska	  prata	  om	  en	  plats,	  varför	  inte	  peka	  ditåt.	  Om	  du	  
vill	  prata	  om	  planeten,	  forma	  armarna	  som	  en	  stor	  boll	  och	  så	  vidare.	  Använd	  dem	  
istället	  för	  att	  låta	  de	  hänga	  eller	  skydda	  skrevet	  i	  en	  krampaktig	  gest.	  
	  
Sista	  tipset	  handlar	  om	  ögonkontakt:	  

	  

	  
	  

Vi	  människor	  vill	  känna	  någon	  slags	  tillhörighet.	  Vi	  vill	  bli	  sedda	  (kanske	  inte	  alltid	  men	  
ändå).	  Om	  du	  tittar	  folk	  i	  ögonen	  lagom	  länge	  kommer	  de	  att	  känna	  sig	  sedda,	  vilket	  gör	  
att	  de	  lättare	  kan	  lyssna	  på	  dig.	  
	  
Hur	  länge	  ska	  du	  titta	  på	  någon	  innan	  du	  byter	  till	  nästa?	  När	  du	  redovisar	  är	  den	  
magiska	  siffran…	  just	  det:	  TRE.	  Tre	  sekunder	  är	  lagom.	  Vad	  händer	  om	  du	  tittar	  för	  kort	  
stund?	  Eller	  för	  länge?	  

-‐ Om	  du	  flackar	  med	  blicken	  och	  aldrig	  låter	  den	  stanna	  kommer	  folk	  inte	  tro	  att	  du	  
själv	  tror	  på	  vad	  du	  säger.	  

-‐ Om	  du	  bara	  stirrar	  på	  en	  person	  kommer	  de	  andra	  att	  känna	  sig	  utanför.	  Och	  den	  
du	  stirrar	  på	  kommer	  att	  undra	  om	  det	  är	  något	  fel.	  Det	  kan	  bli	  obehagligt	  
eftersom	  du	  skickar	  signaler	  som	  antingen	  är	  aggressiva	  eller	  flirtiga	  då.	  

	  
	  
	  
	  



Kanske	  tycker	  du	  att	  det	  sista	  är	  lite	  överkurs.	  Och	  hur	  ska	  du	  fixa	  alla	  dessa	  tips?	  Tänk	  
så	  här:	  

-‐ Om	  du	  vill	  bli	  bättre	  på	  något	  är	  det	  övning	  som	  gäller.	  Vare	  sig	  det	  är	  att	  skriva,	  
spela	  fotboll,	  göra	  volter,	  vinna	  i	  League	  of	  Legends	  eller	  att	  redovisa.	  

-‐ Försök	  inte	  att	  bli	  bättre	  på	  allt	  samtidigt.	  Gör	  en	  grej	  flera	  gånger	  tills	  det	  sitter.	  
Gör	  sedan	  nästa.	  

-‐ Alla	  tips	  du	  fått	  här	  kommer	  att	  hjälpa	  dig	  i	  massor	  med	  andra	  situationer	  som	  
inte	  har	  med	  redovisning	  i	  skolan	  att	  göra.	  Och	  den	  som	  är	  bra	  på	  att	  
kommunicera	  blir	  ofta	  bättre	  både	  på	  att	  förstå	  andra	  och	  att	  göra	  sig	  förstådd.	  

	  
Lycka	  till	  nu:	  Med	  din	  redovisning	  och	  med	  allt	  annat	  kul	  du	  vill	  göra.	  
//Antoni	  Lacinai	  

	  


