Traning i forberedda yttranden
Det ar lampligt att dela in varje grupptraffi tva avdelningar, en del for arbete med det som
varje medlem har forberett och en del for traning av oforberedda yttranden, t.ex. diskussionero
Ofta ar man ganska upptagen i tankarna av vad man skall framfora. Man ar kanske lite
spand och det ar risk att man inte kan koncentrera sig pa traningen i oforberedda yttranden innan man genomfort det som man forberett sig pa. Bast ar darfor att boIja med den
traning som deltagarna forberett.
Vid vaIje sammankomst bestammer sig varje deltagare for hur manga personer han viII
ha i sin traningsgrupp for forberedda yttranden. For de flesta personer varierar spanningen
med antalet manniskor i gruppen och darfor ar det troligt att flertalet deltagare har en traningsplan som bl.a. gar ut pa att oka gruppstorleken vid traningen.
For att varje deltagare skall fa exakt den storlek pa gruppen som han kanner sig mogen
for far man laborera med hopslagningar och delningar av gruppen. Ibland far kanske nagra
deltagare lamna gruppen medan nagon som vill ha mindre gruppstorlek framfor sin uppgift.

Exempel
I en grupp pa tio personer vill fem ha en
sexpersonersgrupp, tre viII ha en fyrapersonersgrupp och tva vill ha en tiopersonersgrupp. De forsta fern samt en av dem som
vill ha en tiopersonersgrupp bildar sexpersonersgruppen medan de ovriga bildar fyrapersonersgruppen. Nar de som onskade
dessa gruppstorlekar gjort sina uppgifter,
slas gruppema ihop och de tva som onskade
tiopersonersgrupp genomfor sina uppgifter.
I den lilla gruppen skall var och en av deltagarna sedan i tur och ordning gora sin traningsuppgift enligt sin individuella traningsplan. Det kan innebara att nagra laser
upp en text, nagon annan refererar med
egna ord en tidningsartikel, ytterligare
nagon haUer ett kort foredrag.
Nagon genomfor sin traning sittande med
ovriga i gruppen, nagon kanske haIler sitt
anforande staende framfor gruppen - allt beroende pa hur mycket traning han vill ha pa
varje trappsteg.
Turordningen i gruppen bestarns efter hur
deltagarna kanner det. Den som har hog forvantningsspanning vill kanske klara av sitt
sa tidigt som mojligt medan andra garna vill
vanta. Sa smaningom ar det emellertid viktigt att den med hog forvantningsspanning
lar sig att vanta och den som heIst vill
vanta till sist lar sig att boIja.

Tid
Den tid som varje deltagare far anvanda for
sin uppgift maste delvis avpassas efter
gruppstorleken. I en liten grupp (som inte
senare skaU slas samman med en annan)

har naturligtvis deltagarna ocksa langre tid
till sitt forfogande an en grupp dar 8 - 10
personer skall trana. Ca fern minuter for
sjalva upplasningen, refererat eller foredraget brukar vara en lamplig tidslangd i
gruppen over fyra personer.

Material
For traningen i forberedda anforanden kan
i stort sett vilket material som heIst anvandas. Tidnings- och tidskriftsartiklar har
dock visat sig speciellt lampliga med tanke
pa att det bland dem ar latt att fa tag pa en
text som har den ratta langden for lasning
eller referat.
Har nagon i gruppen en speciell yttrandeuppgift framfor sig i vardagslivet ar det
naturligtvis ett utmarkt tillfalle att trana
infdr den genom att framfdra hela eller
delar av materialet. Aven annat material
som hor till arbete eller studier kan med
fdrdel anvandas, t.ex. protokoll, promemorior, kursavsni tt.
De deltagare som vill trana att halla egna
fdredrag kan givetvis fritt valja amne.
Gruppen bar under traningen ha tillgang
till svart tavla, bladderblock eller liknande,
garna aven arbetsprojektor.
Man bor kunna ordna sa att de som vill
kan trana att gora sina framfdranden fran
en kateder, talarstol eller liknande. Det
viktiga med dessa arrangemang ar fdrstas
att den som tranar far vanja sig vid att
han som talare markeras pa detta speciella
satt, inte att talarstolen ar naturtrogen.

Forberedelser
Ett viktigt led i traningen ar forberedelserna for de individuella traningsuppgifterna
mellan sammankomstema.
Det innebar att
man hogt for sig sjalv (oeh gama for nagon
annan oeksa) flera ganger laser den text
som man har valt eller hogt gar igenom det
referat eller foredrag man tanker frarnfora.
Pa sa satt blir man for det forsta van vid
materialet, for det andra van vid att hora
sig sjalv framfora det.
Erfarenheten
visar att detta slags forberedelser bidrar till att sanka sp~nningen vid
det egentliga framforandet.
Men trots att
~a~ kanske sjalv markt att traning hemma
1 hog grad
underlattat
uppgiften tar det
ofta emot att gor':l fOrberedelsema. En betydelsefull orsak till detta ar att de vaeker
n.~.got av spanni.ng s?m ar forknippad med
sJalva yttrandesltuatlOnen.
Forberedelserna
blir alltsa sjalva spanningsalstrande
oeh
man reagerar da med att undvika situationen. Man bortforklarar: "Jag har inte tid sa
viktigt ar det val anda inte, jag blir nog b~ra
mer nervos om jag tragglar igenom det for
myeket."
Tank igenom om du har en tendens att
skylla pa aU Du t.ex. inte har tid nar det
ibland ar sa att du kanner olust. Di~kutera i
gruppen vad man kan gora for att underlatta den viktiga traningen hemma.

Gruppens uppgifter
Det ar viktigt att stamningen i gruppen ar
stod~ande oeh uppmuntrande.
Tyvarr kan
det Ibland vara sa att vaIje deltagare ar sa
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upptagen av sin egen spanning infor vad han
skall gora att han inte utan vidare formar att
koneentrera sig pa andras framforanden.
Detta har flera naekdelar; det hojer hans
ege? spanningsniva, det paverkar stamningen 1 gruppen sa att den blir mindre aktiv oeh
trygg, den som ar i elden far mindre intresse
oeh farre reaktioner fran de andra.
?m det har problemet uppstar ar det viktigt
for hela gruppens skull att komma tillratta
med det. Forvantans spanning ar ju visserligen nagot som minskar med okad traning
oeh vana, men man kan oeksa pa annat satt
paverka den. AlIa har val upplevt att ens
spanning har minskat i styrka, nar det plotsligt har intraffat nagot som kravt att man
varit tvungen att aktivt rikta uppmarksamheten pa nagot annat an det som utlOser
spanningen.
. Detta forhaIlande kan systematiskt utnyttJas genom att man kommer overens om att
gruppen
efter vaIje framtradande
skall
ko~~
med kommentarer
eller fragor omknng mnehaIlet. ( Den som hallit anforandet
behover ju i prineip inte besvara fragoma om
h~? inte kommit dit annu i sin traningsplan.)
~ar en ~e~~e~ genomfor sin traningsuppgift
ar det nodvandigt att han med hjalp av gruppen under en stund far ventilera oeh analyser~ vad han kande. Kande han sig spand?
SJonk spanningen sa smaningom? Hade han
nagra
besvarande
kroppsliga
reaktioner
(hjartklappning
eller dylikt)? Tyekte han att
~an kur:de handskas med sin spanning? Om
Inte - vI1ka rad har de andra i gruppen att ge
honom?
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