
Mina 7 bästa talartips

Hej! 
Vad kul att du vill ha mina talartips. I min YouTube kanal som jag 

blir jätteglad om du prenumererar på, ger jag fler tips. Har du egna 
funderingar så mejla mig gärna på info@ceciliagranquist.se

www.ceciliagranquist.se 
info@ceciliagranquist.se



1. Sluta tänka "inte nervös 

Din hjärna har ingen bild för inte 
men säkerligen en bild hur det är 
att vara nervös. Tänk istället; det 
här känns bra. Och framförallt 
koncentrera dig på din publik och 
vad du vill säga till dem.

2. Ta hjälp av din andning 

När du är nervös så är det lätt att 
du slutar andas och det gör att du 
får svårt att tänka klart. Träna att 
andas i en lugn takt. Andas in 
och räkna till 5, håll andan och 
ands ut samtidigt som du räknar 
till fem.

3. Ta hjälp av ditt kroppsspråk

Kropp och knopp hör ihop. Denna 

övning kallar jag för "gardinen". 

Stå med tyngd på båda fötter. 

Sträck på dig och tänk att du 

öppnar ett par heldragna gardiner 

med handflatorna mot varandra. 

Le! Nu har du en bra hållning som 

även stärker dig och din 

självkänsla.



4. Förbered dig

Ställ dig dessa tre V-frågor: 

VEM, skall du tala till? Alla 
lyssnar vi på olika sätt och "går 

igång" på olika saker. Fundera på 

vem som är din publik. 

VAD skall du säga? När du nu 

vet vem så blir det också lättare 

att bestämma vad du vill säga till 

vem. Skala hellre bort lite för 

mycket än försök att säga allt. Då 

blir det luddigt och oklart. 

VARFÖR skall du säga vad till 
vem? I vilket syfte talar du till din 

publik? 

Om du har svar på dessa 3 

V-frågor så blir både lättare att 

komma ihåg vad du skall säga 

och tydligare för din publik.
5. Vårda dig själv

Jag brukar jämföra en talare 

med en musiker. Ingen musiker 

skulle få för sig att spela en 

konsert med ett ostämt 

instrument. Men hur är det med 

talare? Så ofta vi begär av oss 

själva att det där skall vi bara 

kunna. Så träna dina 

kommunikationsverktyg; din röst, 

din kropp och dina ord.



6. Förbered dig mentalt

Tänk igenom vad du skall säga 
och se gärna din publik framför 
dig. Gör en så positiv bild dom 
möjligt i din fantasi. Se publikens 
glada och varma ansikten hör 
deras applåder. Ge din hjärna ett 
positivt minne av framtiden. Den 
vet inte om att det inte har hänt 
ännu.

7. Träna, träna och träna!

Den bästa metoden för att bli en säkrare 
talare är att träna. Börja med något 
mindre och öka dina utmaningar efter 
hand. "Doppa tårna i vattnet så simmar 
du snart"
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Lycka till!


