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”Det här hade aldrig hänt om inte du hade kommit hit” sa hon med
hörbart berörd röst och blanka ögon när utbildningen var slut. Det var på en
gymnasieskola och jag hade fått förtroendet att utbilda deras svensklärare i
retorik och hur de kan jobba med retorik med eleverna.
Lärarna fick själva utmanas och testa nya retorikövningar inför varandra. Det
som hände i rummet under dagen var nästan magiskt att få vara med om.
Hur de som kollegor fick se varandra utmanas och våga mer. Hur de genom
övningarna visade känslor med både skratt och gråt inför varann och blev mer
sammansvetsade.
Det kändes så roligt för mig att kunna ge dem det. Men hur kan en
retorikutbildning åstadkomma det?
Vi har alla en mängd kvaliteter inom oss som vi kan använda för att tala inför
en grupp och nå ut med vårt budskap. Men ofta har vi fastnat i en mycket
begränsad roll av hur jag är som talare.
Min uppgift är att hjälpa människor att upptäcka alla kvaliteter de har, plocka
in dem i talarrollen och lära ut vad olika grepp kommunicerar. När det
händer i varje individ kan det bli lite läskigt och härligt befriande på samma
gång. Sedan är det din tur att använda de upptäckterna när du
kommunicerar. Att jobba med retorik är att jobba med självförtroende,
berättarmod och goda dialoger.

Utbildningen Från konflikt till dialog
Målet för utbildningen är att deltagarna på ett roligt sätt ska upptäcka nya
saker om sitt sätt att kommunicera. Jag vill lära dem hur de med god retorik
och kloka ordval kan styra samtal från konflikt till dialog.
Det här kommer deltagarna lära sig
• Välja ord och vinkling med omsorg
• Den gyllene frasen i all konflikthantering
• Vad som kännetecknar ett auktoritetsspråk
• Maktsignaler vs. Inflytandesignaler i bemötande
Formaten för utbildningen är föreläsning blandat med praktiska övningar och
chans till reflektion. Retorikens konkreta verktyg för att lära sig lyssna och
bemöta på ett sätt som skapar goda samtal står i fokus.
Längd: halvdag
Boka: Klara Härgestam, klara@klarabesked.se, 0722065097

Sagt om mig och mina utbildningar
”Efter 18 år i yrket tänker man ibland att man har gjort, läst och hört det mesta
men du gav nytändning och inspiration. Eleverna älskar det! De är tacksamma
över att äntligen få öva, öva, öva.”
Laila Nordbakk, gymnasielärare Borås

”Stort tack för workshop och föreläsning. Du är suverän! Vi är alla nöjda och ger
dig 10 av 10 möjliga poäng.”
Camilla Johansson, lärare Internationella Engelska skolan

”Vi gjorde en enkel enkät med kursdeltagarna och 100% tyckte att Klara Besked
var bra/mycket bra och de hade gärna velat ha mera retorik.”
Anders Duvkär, Gymnasiechef Örebro kommun

”Klara inspirerade mig och inte bara har jag vågat tala inför folk - jag kan till och
med tycka att det är en kul utmaning idag. Klara använde både gammal
retorikkunskap och nytänkande genom att dissa gammal skåpmat som att
föreställa sig publiken i underkläder. Fråga henne om varför man inte ska göra det
- jag tyckte hennes svar var jäkligt smart.”
Josefin Karlsson, Adjunkt vid Örebro universitet

Kontakta mig
Här hittar du mig:
@klarabesked på Twitter och Instagram
Klara Härgestam Retorikkonsult på Facebook
Klara Härgestam på Linked in
www.klarabesked.se
072 206 50 97

