Våga tala så du syns!
En workshop i muntlig framställning

För frågor eller bokning mailar du oss på info@ordkanon.se. eller ringer 0737 292055.

Det kan vara svårt att känna förtroende för sin egen röst och sitt eget kroppspråk,
därför ger Ordkanon.se de redskap och tips som behövs för att våga prata inför en
publik. Undervisningen består till stor del av snack och muntlig kommunikation inför
grupp och därför har vi välplanerade workshops i just detta.
Vi har erfarenhet av att arbeta med muntlig framställning i grundskolans övre åldrar.
Vi vet vad som är pinsamt, svårt och skämmigt. Vi vet hur elever kan resonera angående
att stå inför en publik.
Vi möter eleverna där klassen är. Vissa klasser är öppna och tillåtande. I andra klasser kan
det vara nervöst att våga sig upp och tala. På ett energiskt och lekfullt sätt pratar vi om
nervositet.Var kommer det ifrån, hur fungerar det och hur minskar jag min rampfeber.
I klassrummet skapar våra pedagoger en trygg miljö för eleven att testa sina gränser. En del
behöver tips på hur de ska göra sig mer intressanta på scen och en del behöver guidning till
hur de ens vågar gå fram och ställa sig inför klassen.
Under våra workshops i muntlig framställning diskuterar vi publikens roll. Vi pratar om hur
en publik är delaktig för att ett framträdande skall bli bra. Vi går igenom varför du blir nervös
och hur du kan minska det. Till sist försöker vi att göra mer än att bara läsa upp en text. Vi
försöker göra texten levande och rolig att läsa och lägger till ljudeffekter, kroppspråk och
annat för att göra publiken intresserad.
Vi provar på både inlevelse, improvisation och att stå inför en publik. Ordkanons pedagoger
och poeter har lång erfarenhet av att möta publik.Vi delar gärna med oss av våra knep och
hemligheter – några av dem i alla fall.

Ett par synpunker kring hur det kändes för elever att läsa sin dikt för en publik på
cirka hundra personer:
”Var nervös när jag skulle läsa upp min text. Fick panik och sånt men kände mig lättad efteråt.”
”Inte så pirrigt som jag trodde att det skulle bli =). Kul.”

