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Fremtoning: 

Tænk over din påklædning, evt. smykker og lignende. Det kan fjerne tilhørernes fokus fra det, du 

vil sige. 

Vær naturlig: 

Tal dit naturlige talesprog og undgå at blive højtidelig og doserende. 

Tal tydeligt: 

Lad være med at mumle og ”snuppe” ordene af. Tal højt, men lad være 

med at råbe. Luk munden op. 

Tal til tilhørerne: 

Kontakten skabes ved at se på tilhørerne. Ikke ved at se op i loftet, ned i 

talerpulten eller ud af vinduet. 

Pas på tempoet: 

En tale er ikke en hastighedsprøve. Tilhørerne skal nødvendigvis ind imellem have tid til at fatte 

det sagte. 

Brug pauser:  

Hellere for lange pauser end for korte pauser. Det er pauserne, der bestemmer 

tempoet. Vær opmærksom på, at pauserne i talesprog ikke er det samme som 

pauser i skrivesprog. 

Undgå legetøj: 

Lad være med at lege med kuglepen, slips, knapper, ur, ører, briller og 

lignende. Lad manuskriptet bliver liggende. Det er ikke din opgave at tørre støv 

af på talerpulten. Unoder distraherer både dig selv og tilhørerne. 

Pas på ”flyvetanker”: 

Hold dig til talens indhold. Flyvende ideer kan - især i debat - indebærer en risiko. 

De er ikke gennemtænkte, og kan give blottelser. De vil endvidere ofte medføre, 

at rytmen i talen brydes: Dårlige overgange, ufuldendte sætninger og indskudte 

bemærkninger. 

Undgå fremmedord: 

Findes det, så brug et dansk ord. Brug aldrig fremmedord, fordi det er ”fint”. Skal du bruge dem, så 

sørg for at være fuldstændig sikker på både udtale og betydning. 
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Tal ikke for længe: 

 Sørg altid for at overholde fastsat taletid. Vær opmærksom på tilhørernes reaktioner. 

Brug audio/visuelle hjælpemidler: 

Pas på ikke at overdrive, men brug dem – bl.a. med det formål at skabe afveksling i 

talen. 

Afbrydelser: 

Lad dem ikke slå dig ud. Aflever et kvikt svar eller le med. Ret altid svaret til 

forsamlingen, aldrig til afbryderen. 

Mist aldrig selvbeherskelsen:    

Bevar altid roen, og hold styr på temperamentet. 

                                                                                                    

                                                                                                   

    


