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Varför då?
Det är en konst att vara intressant 

och underhållande inför en publik. 

Det kan vara ännu större utmaning 

att vara en del i en lång rad av 

föreläsare. Primärvårdskonferensen 

är inget undantag. Därför har vi 

tagit fram några tips på hur du kan 

krydda din föreläsning eller ditt 

seminarie. De är tänkta att skapa 

interaktivitet, engagemang, 

trygghet, lite fart och fläkt. Välj det 

verktyg som passar dig. Vi hoppas 

att det inspirerar. 



Mentometer

Att använda en mentometerfunktion kan vara ett bra inslag när man vill låta 

publiken rösta eller tycka till. Här följer några tips på hur man kan använda 

mentometer som ett inslag: 

Anslag och kalibrering – inled med omröstning för att fånga folks uppmärksamhet 

och sätt en känsla för vad du ska föreläsa om. Ställ inte för många frågor, mellan 

en och absolut högst fem, men ta väl hand om de resultat och svar som kommer in. 

Hans Rosling – har du med siffror som ställer rådande föreställningar på ända så 

kan de vara pedagogiska, tankeväckande och underhållande att lyfta upp i 

mentometern. 

Frågelådan – uppmana deltagarna att skicka eventuella frågor i appen och pausa 

föreläsningen vid några tillfällen för att svara på några frågor. Känn dig inte tvingad 

att svara på allt men var tydlig från början i så fall att alla frågor inte nödvändigtvis 

hinns med.  

Primärvårdskonferensen har ett pro-konto på Menti.com där du kan göra egen 

presentation i egen mapp med obegränsat antal frågor. Vi har även lagt in exempel 

på frågor. 

Du som arrangerar seminarium eller workshop kommer att få lösenord.



Nästan Pecha kucha
Pecha kucha är ett japanskt 

presentationsformat som alltid 

innehåller 20 bilder, som visas 20 

sekunder vardera. Tanken är att 

tydliga ramar gör presentationen 

fartfylld och spännande. Låt dig 

inspireras av Pecha kucha och sätt 

upp egna ramar, exempelvis tio 

bilder som visas i en minut vardera. 

Du tvingar dig att vara koncis och 

tydlig. Glöm inte att redovisa de 

ramar du bestämt för åhörarna 

innan du sätter igång, så alla 

förstår förutsättningarna.

Intervju eller panel

Ett enkelt grepp som kan skapa 

dynamik är att vara mer än en 

person på scen. Den ene agerar 

intervjuare och en eller flera 

personer svarar på frågor. 

Samspelet kan bli underhållning i 

sig själv. Kanske känns det inte lika 

stressigt när man delar ansvaret? 

Det är ett bra sätt att lyfta fram olika 

perspektiv på ett ämne. 



Bikupa

Den enklaste metoden för att få med 

alla deltagare är en bikupa. Med hjälp 

av denna metod tar du även udden av 

dominanta deltagare.

Gruppen ombeds att diskutera, eller 

reflektera, två och två eller tre och tre 

med den/dem man sitter bredvid. Ställ 

en fråga: Vad tänker ni på nu? Hur ser 

ni på det här? Vad betyder det här för 

er? Fundera en minut tillsammans, två 

och två. Efter en liten stund bryter 

samtalsledaren bikuporna och går 

vidare i programmet.

Vernissage

Ett bra sätt att få liv och rörelse i 

seminariedeltagare kan vara att sätta 

upp tre lösningar på väggen. Folk får 

titta på utställningen och snacka med 

varandra. Eventuell is är bruten. Sedan 

diskuterar hela gruppen igenom 

förslagens för- och nackdelar. 

Debatt

Dela in deltagarna i två grupper som får 

var sin ståndpunkt att försvara i en 

specifik fråga. Varje grupp får internt 

utforska argumenten för sin ståndpunkt 

innan de båda grupperna möts i en 

diskussion. På det sättet kan vi sätta 

oss in i begreppsvärlden hos 

meningsmotståndare utanför den 

deltagande gruppen. 


