Tolka aktuella händelser med ALMEDALSRETORIKERNA!

V

i erbjuder dig en mejlkurs. Den
omfattar tre utskick, som kommer till din digitala brevlåda då
och då – och ett zoom-möte.
Här får du tips på hur du avkodar det som sägs och inte sägs.
Kursen använder aktuella presskonferenser och artiklar som du får
analysera utifrån våra anvisningar.
Retoriskt är situationen mycket utmanande för många. Få är utbildade i att
anpassa sina budskap till lyssnaren och
läsaren.
Osäkerhet styr både sändare och mottagare: Hur förmedlar experterna sina
kunskaper till oss vanliga oinvigda?
Hur kommunicerar myndigheter risk,
så att vi handlar rätt och riktigt? Kan vi
bli säkrare på att vi gör det bästa även i
osäkerhet?
En sak är säker och det har ALMEDALS RETORIKERNA förstått: Frustrationen hos
folk i allmänhet är påtaglig.
Vad? Hurdå? Hurså? Hursa? Vad betyder det?
Irritation leder lätt till tolkningar, som
vilar på gissningar från de tjugo procent
som kanske har uppfattats, och som sen
förs vidare och som sen…

”På vad ska vi basera vårt agerande”?
Frågan ställs i programmet Fördjupning i
Sveriges Radio 16 juni 2020.
Programmets tema är testmetoder.
Men det handlar även om hur vetenskapens perspektiv presenteras för allmänheten.
Heja akademin, men det är inte alltid
så lätt för folk i allmänhet att förstå vad
forskare säger och hur orden ska tolkas.
Det allvarliga läget i samhället efterfrågar snabba svar på komplexa frågor.
Men ”snabb” kännetecknar inte vetenskapen.
Svårigheten framkom i programmet:
”Allmänheten vill att vetenskapen ska
kunna visa entydiga giltiga utfall”.
Därefter hörs en liten suck!
ALMEDALSRETORIKERNA ägnar sig inte åt
att värdera strategier eller retoriska detaljer. Vi resonerar istället, tillsammans
med dig, kring konsekvenser av språkbruk.
I vanliga fall håller i till i Visby under
Almedalsveckan och analyserar partiledartalen.
Välkommen att upptäcka nya perspektiv.
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