
- Grå mus matcher ikke flammende politiske budskap.  
 
- Å fange tilhørerne fra talerstolen kan være en utfordring for ferske politikere. 
Det verbale er én ting, å få kroppspråket i passende modus er noe annet. 
 
Av Maren Anne Terjesen 
marepost@yahoo.no  
 
Det sier Torunn Skottevik, leder av kvinnenettverket i Akershus Arbeiderparti. Hun 
sitter i kommunestyre og fylkesting, og holder jevnlig foredrag og taler innenfor 
politikk og kursvirksomhet. Hennes egen flytsone har blitt romslig gjennom årene, det 
samme ønsker hun for foredragsdebutantene blant egne rekker. Nylig fikk hun 20 
kvinner som var nye i lokalpolitikken kurset av Torunn Meyer. 
 
- Jeg hadde fortalt gruppen at vi skulle kurses av en skuespiller. Torunn Meyers entré 
var morsom; hun entret talerstolen både sammensunket og innesluttet, samtidig som 
vi hørte at ordene hun kom med skulle engasjere. Det var veldig illustrerende. Vårt 
politiske budskap skal overbevise, men det kan være vanskelig å formidle et engasjert 
budskap med kroppen. Samtidig er det slik at grå mus passer dårlig sammen med 
flammende politiske budskap. 
 
Hver deltaker fremførte et kort politisk budskap som de hadde forberedt på forhånd. 
Deretter ble alle vurdert. Stemme, blikkontakt og bruk av hender og språk ble 
balansert mot budskapet. Meyer kom med innspill som ville gjøre fremføringen enda 
mer troverdig.   
 
- Skuespillere kan disse tingene. Jeg foreleser selv innen retorikk, og det å bruke 
stemmen riktig, snakke høyt og lavt på de riktige stedene, være bevisst i forhold til 
pauser og dramaturgi underbygger retorikken. Selv om jeg har jobbet med disse 
tingene i mange år så var dette en ny måte å bli vurdert på. I forhold til taleteknikk 
tilbys det veldig mye tradisjonelt der ute, men formidlingsmessig mangler det mye.  
 
Skottevik og de andre kursdeltakerne kom gjennom seansen med matnyttige 
erfaringer som de har videreformidlet til andre i partiet. 
 
- De som var ganske nye på talerstolen har bedre teknikk i dag og føler seg tryggere. 
Samtidig opplevde jeg selv, selv om jeg har holdt på i mange år, at det var veldig sunt 
å bli evaluert med Meyers innfallsvinkel. Det ble en veldig komfortabel prosess.              
 


