
Mundtlig kommunikation



De 5 klassiske disipliner

• Inventio 

• Dispositio 

• Memoria 

• Elocutio 

• Actio



Dagens produkt

• 1 historie fra jeres liv, med start, midte og slutning 

• Min. 2 minutter, max 3 minutter. 

• Husk at den skal være genstand for undervisning!



“Jeg lærte det på den 
hårde måde”

Dagens tema



Inventio

• Dette er den kreative fase, hvor man opfinder og 
skaber sin tekst. Gennem research, samtale og 
brainstorming får man ideer og tanker. Processen 
reflekterer typisk den impulsive og tilfældige form 
som associationer har. Herefter afgrænses stoffet. 

• Pas på papiret - hold dig til stikord, eller ingenting!



Dispositio
• Start (som bider sig fast) 

• Midte (Hvor fyldet og 
indholdet er) 

• Slutning (Der gerne må 
slå et elegant svirp) 

• Opgave: Tegn din 
fortæller på 5 billeder



Memoria

• Nu gælder det om at lære talen udenad. Det er 
nødvendigt at arbejde uden manuskript, så man 
virker velforberedt og kan huske, hvad man skal 
sige.  

• Meningen er ikke, at man fremfører talen nøjagtig, 
som man har tænkt den - måske mere at man kan 
finde tråden igen og improvisere elegant



Billede 1

Billede 2

Billede 3 Billede 4

Billede 5



Elocutio
• Puritas, der betyder renhed, drejer sig om 

sprogrigtighed. Taleren skal bruge begreber korrekt, 
udtale ordene rigtigt og i det hele taget formulere sig 
fejlfrit. 

• Perspicuitas handler om, at talen skal være forståelig 
og gennemskuelig. For det første bør man tale højt og 
tydeligt, så forsamlingen kan høre, hvad man siger. 

• Ornatus er det pyntede sprog, der gør talen levende, 
personlig og vedkommende fx ved hjælp af ordvalg, 
syntaks samt troper og figurer.



Vi skal arbejde med 
følgende

• Vigtigste fokus:  
ER DET GODE! - DET SOM VIRKER!

• Tempo 

• Øjenkontakt og energi 

• Øøh - og bevægelsestics 

• kropsholdning



• Kære Steen 

• Du er god til at tale langsomt og fortælle med et 
glimt i øjet. Du bruger også sjove ord og vendinger 

• Tænk over hvad du gør med dine arme når du 
taler. Tænk også på at få øjenkontakt med folk i 
salen 

• Kærlig hilsen 

• Marie



Actio

• Dette niveau drejer sig om talens fremførelse. Om 
hvordan man artikulerer og skaber opmærksomhed 
på bestemte dele af talen ved hjælp af 
stemmemæssige virkemidler


