


I denne eboka skal jeg dele konkrete tips til hvordan du blir tryggere og dyktigere til 

å snakke i forsamlinger. 

Vi har alle informasjon andre har nytte av. Del din. Og det det trenger ikke være så 

vanskelig. Jeg har hjulpet mange til å mestre vår største frykt: Å ta ordet. 

Ikke alltid slik

Hvis du hadde spurt meg for noen år siden, om jeg skulle skrive en bok om å snakke i 

forsamlinger, ville jeg ledd godt av deg. Jeg ville satset mye penger på at jeg aldri 

kom til å trives på «scenen». Jo, jeg snakket til tusenvis av mennesker gjennom 

radioen, men det er noe helt annet. Da var det jo ingen som så meg. 

Men da jeg sluttet i radioen og begynte å følge coaching-drømmen ble jeg ofte 

plassert foran grupper på 10 til 20 personer i kurs. Gjennom min egen vekst og læring 

har jeg kommet dit at jeg nå ønsker å dele de strategiene som hjalp meg. Jeg skulle 

gjerne hatt denne boka da jeg begynte... Det hadde spart meg for mye frykt. Det er 

omtrent 20 år med gode og dårlige erfaringer som ligger bak denne eboka. 

Du kommer til å lære strategier og tankesett som har brakt meg fra angstanfall på 

scenen, til å glede meg til å snakke i store grupper. Det er mye takket være tryggheten 

jeg henter i rammeverket i innhold-delen. Det kommer jeg tilbake til. Joda, jeg er 

fortsatt litt spent. Og det er jeg glad for. Jeg står på en scene, folk har forventninger 

og spenningen fører til at jeg ikke blir sløv på jobben. 

Har du noengang lest fort gjennom en bok for å komme til hovedpoenget og tipsene? 

Har du lurt på hvorfor du må lese så mye unødvendig, som er helt på siden av 

grunnen til at du ville sjekke ut boka? 

Det har jeg. Ofte. En god bok behøver ikke være på 250 sider. Du har annet å gjøre. 

Denne boka tar deg 20 minutter å lese.    



«Talekoden» tar for seg tre hovedkategorier. Din stil, trygghet og ditt innhold. I en til 

en coaching med meg, kaller jeg dette sti-modellen. Dette er stien du kan følge for å 

knekke talekoden. 

Før jeg begynner, har jeg lyst til å si noe om at det å snakke foran andre ikke 

nødvendigvis er noe alle har lyst til. Og det er jo selvfølgelig helt ok. 

Hvis det er helt uaktuelt for deg, kan et intervju være en god løsning. Hva mener jeg 

med det? Jo. Du kan fortsatt nå ut med budskapet ditt, uten å måtte være motoren og 

drive et foredrag fremover. 

Du får rett og slett en annen person til å intervjue deg om ditt innhold. Dere kan sitte i 

stoler eller stå vendt litt mot hverandre, men også mot publikum. Hvis du velger 

denne metoden, vil jeg fortsatt råde deg til å følge tipsene i «Talekoden.» 

Teknikkene du får her, kan da legge grunnlaget for rammeverket og innholdet ditt. 

Som du da samarbeider med intervjuer om. 

20 minutter. Fra nå.

Boka er basert på s-t-i-modellen, tre deler:

1) Stil

2) Trygghet

3) Innhold 



1) Stil
Dette er et kort kapittel. Glem stilen din. Styr unna alle velmenende råd om bruk av 

blikk, kroppspråk, humor, energi og stemmebruk. Glem det. 

Det er kun én faktor som er viktig når det handler om din stil: Vær ekte! Vær deg. 

Det er vanskelig å følge mange regler for hvordan du skal oppføre deg. Det blir for 

mye å huske på, og det vil ødelegge for din presentasjon. Glem alt du har lært. Vær 

deg. Snakker du sakte, fort, lavt, høyt? Beveger du deg mye, lite? Bra. 

Det viktigste du kan oppnå er at publikum oppfatter deg som genuin og ekte. Det 

klarer du kun ved å være deg. Og det verste som kan skje, er at du blir oppfattet som 

falsk. Hvis det skjer, vil ikke all verdens teknikker og triks hjelpe deg. Og det kan fort 

bli en virkelighet hvis du glemmer deg selv i jakten på å være flink og følge regler. 

Viktig: Synlig nervøsitet er ekte. Ikke falskt. Det er helt ok at folk kan se at du er 

nervøs. Sannsynligheten er stor for at de beundrer deg for motet ditt.  

Poenget mitt er at hvis du vil stå stille, sitte, bevege deg blant publikum eller hoppe 

rundt, så gjør det. Hvis det er den ekte deg. 

  

Ok, la meg nevne et par unntak fra det jeg skriver. Det er lurt å filme deg selv. Da vil 

du oppdage uvaner. Å konstant klikke på en kulepenn eller si: «æææhhh...» hele tiden 

skal vi unngå. Det vil ta bort oppmerksomheten fra deg og budskapet ditt. Men dette 

handler mer om uvaner enn stil. 

Hva hvis du har en skikkelig dårlig dag? 

Da har du sikkert hørt at du skal skjule det. At det er uproft å la det prege deg. Der er 

jeg uenig. Fortell om din dårlige dag. Bruk det. Forutsatt at du klarer å knytte det til 

det du skal snakke om. At det er et læremoment her. Hvis du prøver å skjule det, og 

folk kan se at noe er galt, er det fare for at du blir oppfattet som falsk. 



Det å snakke om problemet, gjør deg troverdig og til et ekte menneske. 

Samme dag som jeg skulle snakke om selvtillit til ungdommer, ble jeg heftig refusert 

av et stort forlag. 

Starten på foredraget ble å vise eposten, med lærepoenget at selvtillit svinger. Og at 

den dagen hadde jeg svært lite selvtillit som skjønnlitteratur-forfatter. Det ble en bra 

sekvens. Tenk om jeg skulle snakke om selvtillit og være så usikker på scenen som 

eposten førte til at jeg ble?

2) Trygghet

Da er vi enige om at du kan glemme punkt 1. Punkt 2, om trygghet og nervøsitet, er 

for mange hovedproblemet for å fungere godt foran en forsamling. Her er det mange 

tips, og jeg vil anbefale deg å velge noen få strategier. Prioriter de som «lander» best i 

deg. Det vil ødelegge for deg hvis du skal huske på for mange elementer. Alt vil ikke 

være like relevant, det vil være avhengig av i hvilke sammenhenger du tar ordet.  

Her er hovedgrunnen til at du er nervøs: 

Din sabotør. Dette er en indre kritikerstemme som forteller oss at vi kommer til å 

dumme oss ut, at vi ikke er dyktige nok eller at vi ikke er verdt å høre på. 

Kjenner du deg igjen? De aller fleste svarer ja til dette i mine kurs og en til en 

-coaching. 

Det finnes mange strategier for å dempe denne stemmen. Det hjelper jeg deg gjerne 

med. Det viktigste er at du er klar over at den er der. Du er ikke født med stemmen. 

Den har kommet til deg gjennom oppveksten. Og det betyr at du ikke trenger å høre 

på den. Begynn å anerkjenne stemmen som et resultat av fortiden. Den har ingenting 

med nåtid og fremtid å gjøre. Velg den bort. 



Sabotøren vil egentlig bare holde deg trygg, og vil helst at du lar være å gjøre noe 

som utfordrer din komfortsone. Det er tydelig at stemmen styrer i deg hvis du har lyst 

til å ta ordet, men lar være fordi stemmen forteller deg at du ikke mestrer dette. 

Det er løgn. Basert på gamle erfaringer. Hovedpoenget er at du blir klar over at du har 

en sabotør. Da kan du begynne å velge den bort. Den er ikke deg i dag!  

12 steg til å mestre nervøsitet og øke tryggheten

1: Nervene er ikke problemet

Jeg har lyst til å begynne den minst populære teknikken. Som er min personlige 

favoritt. De andre er litt mer «quick-fix». 

Denne er vanskeligere, tar lengre tid og går dypere enn de andre, men vil ha størst 

effekt på sikt. Også på andre områder av livet ditt. Det er fordi den er koblet til 

hvordan du kan coache deg selv til et bedre selvbilde.

Min påstand:

«Problemet er ikke at du er nervøs. Problemet er hvilke tanker du har om at du er 

nervøs.»

Ofte prøver vi å dytte bort de nervøse tankene. Det kan føre til at nervøsiteten vokser. 

En bedre strategi er å ta imot følelsen. Kjenne etter, anerkjenne den. Hvor i kroppen 

merker du det? I hodet? Magen? Hvis nervene var en gjenstand, hva ville det vært? 

En stor stein? Eller kanskje en flytende masse? Hvilken farge har den? Hvor stor er 

den?

Ved å ta og kjenne på følelsen vil den ofte roe seg. Det blir som problemer vi feier 

under teppet. De vokser. Løsningen på utfordringer er alltid gjennom, ikke rundt.



Derfor: Når du blir nervøs, ønsk følelsen velkommen. Det blir som trollet som 

sprekker i sollys. 

Det krever mot å bruke denne teknikken, fordi dette handler om å være så trygg i deg 

selv, at det er greit om folk ser at du er nervøs. 

Du er et menneske. Ikke en maskin. Du er nervøs og det er greit. Vet du, det er kun 

ditt ego som er redd. Alt for mange av oss kobler vår verdi til vårt ego. 

Egoet vårt ønsker desperat å være flink, gjøre suksess, bli sett opp til og beundret. 

Vær oppmerksom på å skille deg fra ditt ego. 

Din verdi er konstant, og er ikke koblet til dine seire og suksesser. Heller ikke dine 

tabber og fiaskoer. 

Det handler om å være trygg i utryggheten. At du kan leve godt med at du var 

skikkelig dårlig på scenen den dagen. Det er kun ditt ego som er såret og det har 

ingenting med din verdi å gjøre. 

Når du mestrer dette, ja da blir du SKIKKELIG god på scenen. Da er tilstede i 

øyeblikket med null behov for prestere og være flink. DA blir du flink! Fordi du er 

tilstede i deg selv. 

Det var da jeg sluttet å prøve å være en flink radioprogramleder at jeg fikk jobbe i 

Reiseradioen på P1. Det var da jeg sluttet å prestere og være flink foran forsamlinger 

at jeg ble trygg og god på scenen.

2: Vær helt klar over hvem som kommer for å høre deg snakke.

Alder, kjønn, hva har de fått høre at de skal være med på? Hvordan er rommet? Er det 

stort nok til øvelser eller gruppeoppgaver? Har de det utstyret du trenger? Har du 

researchet nok til å vite hvem som kommer og hva de jobber med? Folk liker at en 

presentasjon er skreddersydd for dem. 



3: Sett på passende musikk i rommet før/når publikum kommer. Det letter 

stemningen for alle. 

4: Tenk over hvor heldig du er. Du er i en posisjon som fører til andre mennesker 

kommer for å høre på deg. Er ikke det flott? Du kan berøre andre med din 

kompetanse. Vær takknemlig for at du er der. 

Dette vil føre deg til et rolig sted i deg selv. Et sted med fin energi. Som vil sørge for 

at du puster godt og at nerver blir dempet. Takknemlighet gir deg en «jordet» og rolig 

følelse.

5: Fake it til you make it. «Ta» på deg et selvsikkert kroppspråk. I det øyeblikket du 

trekker skuldrene bakover, hever hodet og smiler, vil du føle deg mer selvsikker. 

Grunnen er at hjernen registrerer kroppspråket og gjør deg sikrere. 

6: Håndhils på folka når de kommer. Slå av en kort prat. Dette vil også dempe 

nervene dine. Nå har du hilst på dem og du kjenner dem litt. Det er ikke lenger en så 

skummel samling av folk. Bruk tiden til det, fremfor å øve på innholdet. 

7: Aldri begynn. Når tiden er inne for å begynne, slå av en kort prat med de som 

sitter nærmest. Og la den samtalen bare «gli» over i foredraget ditt. Det kan høres slik 

ut: «Ja, det er jeg enig med deg i... Til alle dere andre, vi snakket litt foran her om den 

raskeste veien til sørlandet. Og nå er vi jammen enige;-) Velkommen alle sammen 

til.....» På denne måten slipper du «3-2-1: PRESTÈR!»-følelsen. 

8: Sørg for å gå rolig og sakte i forkant av presentasjonen. Dette vil hjelpe deg til 

å puste godt, noe som er svært viktig. Kjør et rolig tempo slik at du ikke glemmer å 

puste med magen. Det er når du ikke får oksygen at panikkangsten og «brusingen» i 

hodet tar over. Jeg trodde lenge jeg måtte slutte med foredrag fordi jeg fikk 

angstanfall. Det viste seg at jeg glemte å puste...



9: Jeg husker for noen år siden jeg ble spurt av en NRK-kollega før et kurs: 

«Er du klar for prestere?» «Ja!», svarte jeg. Til mitt ja fikk jeg en klar beskjed om å 

droppe den innstillingen. Og det var et godt tips. Unngå prestasjons-giret ditt. Start 

mykt, rolig og ekte. La heller entusiasmen komme naturlig hvis/når du blir «grepet» 

av innholdet. 

10: Dette kjenner du sikkert til, men jeg tar det med likevel: Vær godt forberedt. 

Kjenn stoffet ditt godt. I begynnelsen er det lurt å øve i forkant. Helst foran andre, 

eventuelt med deg selv i speilet. 

Enda bedre: Film deg selv. Da vil du lære mye. 

11: Denne er kanskje i overkant sleip... Jeg kaller den «Nødutgangen»: 

Hvis du kjenner at nervene tar overhånd, og at du ikke fikser dette, be om innspill 

eller erfaringer fra publikummet. Ved styre oppmerksomheten dit vil du få litt tid til å 

ta deg inn igjen. Kast ballen over til lytterne, la de snakke til du har fått kontroll. 

12: Vær bevisst på hvem du ser mest på. Det er viktig at alle føler seg inkludert, 

velg likevel å se mest på de «snilleste» ansiktene. De som følger med, smiler og 

nikker. 

Vi har alle «automatfjes». Noen kan se sure ut, andre har en mer positiv energi i 

ansiktet når de er konsentrert. 



3) Innhold
Denne delen skriver jeg i den rekkefølgen som ditt foredrag/presentasjon bør 

presenteres. Ved å følge dette rammeverket vil du bli hjulpet på flere måter. Du 

opplever forutsigbarhet, blir tryggere, mindre opptatt av å måtte «pugge» innholdet 

og det blir enklere for tilhørerne å huske det du snakker om. 

Viktig: «Snu» foredraget ditt så mye som mulig. La det handle om tilhørerne og ikke 

om deg. Gjør det interessant og lærerikt for publikum. For å være sikker på at du ikke 

er kjedelig og selvopptatt, kan du bruke denne malen: 

Huskeord: P.I.L. 

Dette er et «filter» jeg laget da jeg jobbet i radio, for å sikre at innholdet ble godt. 

Målet er at minst en bokstav er representert i din presentasjon.

P. står for personlig. By på deg selv, fortell historier, vær et helt og ekte menneske 

med feil og mangler. Jeg husker jeg ba en kollega gi meg tilbakemeldinger etter en 

presentasjon. Dette var hans svar: «Jeg ble interessert da du sluttet å snakke om ting 

jeg kan google meg til.» 

I. står for inspirerende. Hvis du kan inspirere til noe nytt i tilhørerne dine, vil dette 

være noe de husker. 

L. står for lærerikt. Det er flott om tilhørerne kan gå ut av rommet med mer nyttig 

info enn de hadde da de kom. 

En fin grunntanke er at du er der for å hjelpe. Dele og gi.  



Her er innhold-delen, skrevet i den samme rekkefølgen som et godt foredrag er 

presentert. (Du kan altså bruke dette som en mal og rekkefølge for din presentasjon. 

Stryk det som eventuelt ikke er relevant til din bransje/budskap.)

1: Gjør det verdifullt: Det aller første du bør gjøre når du begynner, er å fortelle 

publikum hva de kommer til å lære/høre. Og hvorfor dette er verdt tiden de skal 

bruke på dette. Det beste er om du presenterer dette som et rammeverk. I mitt tilfelle 

med ledertrening, høres det slik ut: 

«I løpet av dagen skal jeg lære dere sju verktøy dere kan bruke for å bygge bedre 

relasjoner til medarbeidere. Dette vil bedre arbeidsmiljøet, senke sykefraværet og 

føre til at dere som ledere blir enda bedre likt.»  

2: Snobb ned, fortell din historie.

Det er svært viktig at du fremstår som et helt menneske. Når du presenterer deg, er 

det avgjørende at du forteller om nedturer og fiaskoer rundt det temaet du skal 

presentere. Ingen liker en «bedreviter» eller «verdensmester.» Hvis du skal fortelle 

om suksesser, kan du gjøre det, men kun etter at du har presentert din vekst og reise. 

(Som jeg skrev om mine angstanfall tidligere.)

I mitt kurs i coachende lederskap kan det høres slik ut: 

«Jeg har bakgrunn fra forsvaret og jeg husker fortsatt godt hvordan jeg skapte uro 

som ny lagfører. Min usikkerhet som leder spredte seg i laget, da jeg prøvde å bruke 

coaching-teknikkene uten å ha tryggheten som er nødvendig. Derfor skal vi øve på 

teknikkene i dag, slik at vi blir så komfortable som mulig i rollen som ledere som 

inspirerer.»

Jeg gjør også alltid et poeng ut av at jeg ikke har alle svarene, at det er mye kunnskap 



i rommet og at det er fint hvis også deltakerne kan dele sin kompetanse med 

hverandre.  

3: Snakk om eventuelle myter rundt det du skal presentere. Dette er en smart 

strategi for å unngå kritikk og rydde misforståelser av veien.

I mitt lederkurs ville jeg da tatt for meg tre vanlige feiloppfatninger om coaching. 

«Det mange tror coaching er:»

1) Å gi råd

2) At det er noe spirituelt

3) En trend som går over

Bruk gjerne rammeverk her også.  

4: Gammel metode vs din nye. Dette vil posisjonere deg som annerledes og mer 

spennende i forhold til andre med lignende budskap eller erfaringer. 

For mitt kurs: 

«Dere har sikkert opplevd å være på kurs og blitt inspirert. Men så går det noen 

dager, og etter en stund er du tilbake der du startet. Og du husker kanskje ikke helt 

hva du skulle gjøre annerledes?

Slik er det ikke i dag. Vi skal lære verktøy. Konkrete teknikker som vil endre måten 

ansatte oppfatter deg på. Og vi skal lage nye, varige vaner.»

5: Eksempler på hva andre har fått til etter læringen. Dette øker troverdigheten 

din og fører til at publikummet blir mer innstilt på å lære/høre.

 

6: I punkt seks er vi fremme ved selve presentasjonen. Det er her du skal bruke 

mest tid. (70-80 prosent.)



Jeg har allerede skrevet mye om rammeverk. Det er ekstra viktig nå. Eksempler på 

rammeverk: En time, Maslows behovspyramide og min bok og kurs «Sju steg til 

positiv ungdom». 

Et enkelt og effektivt rammeverk er å dele opp det du skal lære bort i forskjellige 

skritt eller punkt. Det er lettere å lære av deg hvis du deler opp innholdet. Og det er 

enklere for tilhørerne å dele det med andre. 

(Å undervise i et tema er den aller beste måten å lære på. På andreplass kommer 

«Learning by Doing», læring gjennom å gjøre.) 

Smart triks: Still egne spørsmål ved det temaet du skal snakke om. 

Det betyr at du skriver et spørsmål på et flipover-ark eller slide. 

Jeg coachet en mann som jobbet med å bygge et nytt kjøpesenter. Her er eksempler 

på spørsmål han kunne skrive. 

Hva skiller dette senteret fra andre?

Hvorfor er dette bra for lokalmiljøet?

Det er fire fordeler ved å svare på egne spørsmål: 

1: Tilhørerne får svar på sine spørsmål.

2: Det er et fint rammeverk for deg å holde deg, gjør det enkelt å huske hva du skal si 

til rett tid.

3: De fleste av oss er mer komfortable med å svare på spørsmål enn å holde en lang, 

sammenhengende presentasjon.

4: Vi sikrer at din presentasjon er "snudd på hodet". Det betyr at den alltid skal 

handle mest om tilhørerne og minst om deg/dere.

Et viktig poeng her: 



Ta selv opp kritiske spørsmål som tilhørerne kan ha til temaet ditt. Her er eksempler 

fra kjøpesenter-presentasjonen:

Trenger vi virkelig et nytt senter? Handler vi ikke nok fra før?

Vil ikke dette ødelegge for sentrum?

Ved å ha gode svar på kritiske spørsmål øker du din egen troverdighet. Dette er 

spørsmål som tilhørerne kanskje sitter med, men som de ikke spør om i plenum.

8: Fortell historier gjennom hele din presentasjon. 

Enten om deg selv eller andre. Det slår aldri feil. Hvis noen av mine tilhørere er mer 

opptatt av mobilen enn meg, er det alltid en historie som fanger oppmerksomheten 

deres. Det er på grunn av dramaturgien. De lurer jo på hvordan dette ender. 

Historiene bør selvfølgelig ha et lærepoeng i forhold til innholdet. Og kan med fordel 

fortelles i historisk presens. Det betyr at du forteller historien som om det skjer her og 

nå, og ikke i fortid. Så istedet for å si: «Jeg sto i butikken, og så kom den mannen mot 

meg...», så sier du: «Jeg står i butikken, og så kommer den mannen gående mot 

meg...» 

Denne teknikken vil gjøre historien enda mer levende. Et godt tankesett rundt 

historier er at de ikke skal gjenfortelles, men gjenoppleves. De aller beste på scenen 

gjør alltid to ting: 

1) De er personlige, og byr på seg selv.

2) De forteller historier.  

Nå er vi ved slutten av presentasjonen. Her er det lurt å ta opp de vanligste feilene 

publikummet gjør når de skal gjennomføre opplegget ditt. Dette vil hjelpe dem til å 

unngå fellene. 



9: Første de skal gjøre annerledes. For sørge for at det du snakker om ender opp i 

noe praktisk og konkret, er det lurt å gi en utfordring. Det kan være å spørre om hva 

de skal gjøre annerledes i fremtiden. 

Du kan også spørre om hva de sitter igjen med, etter tiden dere har hatt sammen. 

 

Som en hovedregel skal det nå ikke ha gått mer enn 20 minutter siden du tok ordet. 

Det finnes mange unntak fra denne regelen, og det jeg vil frem til er at du bør 

engasjere publikum etter 20 minutter med «enetale» fra deg.  

Involver publikummet ditt. Hvis gruppen er liten vil en «hestesko»-formasjon fungere 

bedre enn en klassisk «klasserom»-inndeling. Med en hestesko vil alle se hverandre. 

Hvis du skal ha gruppeoppgaver, er det smart å sette tre deltakere ved hvert bord. Da 

er det vanskeligere å gjemme seg bort, eller melde seg ut.

 

Generelt:

Video og PowerPoint/Keynote er effektive virkemidler. Bare vær sikker på at de 

bidrar til verdien av din presentasjon. Unngå den klassiske fellen med for mye tekst.

Det som skjer da, er at du mister ditt publikum fordi de blir mer opptatt av å lese enn 

å høre på deg. 

Velg også å dele kun ett element av gangen. Hvis ikke, vil du miste 

oppmerksomheten rundt det punktet du snakker om, fordi tilhørerne leser det de ser.

En god bruk av disse verktøyene er å kun bruke bilder. La bildene illustrere ditt 

budskap. De vil også fungere som huskelapper for deg, for hva du skal snakke om. 

Andre spennende elementer du kan bruke er fysiske gjenstander. Jeg har en øvelse 

som handler om hva vi bærer med oss i sekken gjennom livet. Da henter jeg ut ting 

fra en sekk jeg har med, for å symbolisere læringen.



Vurder også om du kan intervjue noen. En gjest vil alltid fungere godt, da det bryter 

opp din enetale, endrer energien og vi er alle vant til å se intervjuer fra tv.

Her er seks vanlige tabber

1: Fremstår som falsk. Han/hun «gjør seg til».

2: Foredragsholder insisterer på å ha rett. Manglende respekt for deltakers synspunkt. 

3: Snakker for lenge uten å bryte med et nytt element, som video eller stille 

spørsmål/involvere publikum. En god tommelfinger-regel er 20 minutter. Unntaket er 

hvis du er en god historieforteller. 

4: For få pauser. Læringen blir delt blant deltakerne i pausene. (10 min. hver time er 

ok.) Si «Da sees vi ti over» istedet for «Da tar vi ti minutters pause».

5: For mye tekst og høytlesning fra skjerm. 

6: Tviholder på det planlagte opplegget. Magien skapes og skjer idet vi bruker 

øyeblikket. Det vil si å være åpen for å følge det som skjer i rommet der og da. 

Noe som kanskje er unødvendig å si er: Dropp manus. Du har ikke manus når du 

forteller om Roma-turen din til en god venn. Slik skal du høres ut på scenen også. 

Vær deg. Ekte. 

Bruk heller stikkord på en lapp som minner deg på rekkefølgen/rammeverket. 

Eller bilder på skjerm. Og ta gjerne noen sekunders pause for å tenke. Drikk en slurk 

vann. (Viktig hvis du blir tørr i munnen.)

Ta det med ro. Litt stillhet er bra for at tilhørerne, slik at de kan ta imot det du har 

sagt. 

Noe som har fungert godt for folk jeg har coachet en til en er følgende:

Bli glad i presentasjonen din. Ha med elementer som du gleder deg til å fortelle. 

Det demper nervene. 



Som jeg skrev, var jeg svært nervøs for å snakke i forsamlinger for noen år siden. 

Her er det jeg ville gjort i dag, hvis jeg måtte ta den reisen om igjen. 

Viktig: Dette er kun mine favoritter og min kortversjon av boka. Det kan godt hende 

du vil plukke helt andre elementer. Gjør gjerne det. Velg det som passer deg.

Slik ville jeg gjort det i dag:

1: Jeg ville hatt en rolig, ydmyk holdning med takknemlighet for at noen vil høre på 

meg. Og tatt imot nervøsiteten med åpne armer. Kjent på den, vært komfortabel med 

at det kanskje ikke går så bra i dag. Det er kun mitt ego og sabotør som er redd. 

2: Jeg ville vært der for å bidra, dele og hjelpe, uten noen fasitsvar, ikke behov for å 

måtte ha rett. 

3: Jeg ville delt opp læringen i et rammeverk, svart på egne spørsmål. Jobbet med å 

være tilstede i øyeblikket. Og brukt publikum så mye som mulig.

Det ville jeg gjort.

Du når meg på eposten terje@terjenordkvelle.com, om du ønsker å gå dypere om 

presentasjonsteknikk. 

Hvis du er interessert i lederkommunikasjon, og da en coachende lederstil er det mer 

info her.

Takk for nå, og lykke til videre som et ekte menneske foran andre. Det er det aller 

viktigste ;-) Vennlig hilsen Terje.

PS: Også stolt forfatter av boken "Sju steg til positiv ungdom."

Om hvordan få tenåringer til å høre på deg - og åpne seg. På én uke, uten mas.

mailto:terje@terjenordkvelle.com
https://www.terjenordkvelle.com/positivungdom
http://www.terjenordkvelle.com/
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