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Vejledning til refleksionsopgave nr. 12.1 - Hvordan opfattes min præsentation? 

Spørgsmål Hvordan blev elementerne fra fig. 12.1 anvendt? 
Undgik jeg alle uvanerne i fig. 12.2? 

Baggrund for opgaven 
 

Elementerne, som er nævnt i fig. 12.1, kan nok af mange opleves som: - ja 
selvfølgelig – hvor svært kan det være? 
Lidt det samme med de uvaner, der er nævnt i fig. 12.2. 
Men prøv selv!!! 

Hvordan kommer jeg i 
gang? 

Lav og gennemfør en præsentation fx om dig selv og din hidtidige karriere. Hvis 
det er muligt så find en tilhører og/eller én, der kan optage din præsentation. 

Hvilke typer svar 
forventes? 

Gennemgå de 5 elementer i forhold til den præsentation, som du netop har 
afviklet: 

 Hvad gjorde du for at motivere tilhørerne? 

 Hvad gjorde du for at aktivere tilhørerne? 

 Fik du gentaget de vigtigste budskaber? 

 Fik du tjekket om det blev forstået ”korrekt”? 

 Og hvad med din egen performance – kunne du lide at være på? 

Hvordan kan jeg 
fastholde mine 
overvejelser? 

Øvelse gør mester. Hvis du oplever, at elementerne helt/delvist i fig. 12.1 giver 
mening i dine præsentationer, så husk dem og brug dem!  

Det videre arbejde 
med opgaven 

Præsentationer skal altid passer til den situation, som de skal indgå i. Derfor kan 
det virke negativt, hvis du altid benytter de samme elementer. Så innovation og 
fornyelse er også et must, når vi skal udvikle vore evner til at præsentere. 
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Vejledning til refleksionsopgave nr. 12.2 - Hvordan kan du benytte de tre 

præsentationsteknikker? 

Spørgsmål  Hvilken teknik brugte du? 

 Hvordan ville denne præsentation have været, hvis du havde anvendt 
hoved-krop-hale-teknikken? 

 Kunne i går – i dag – i morgen have været anvendt – og hvordan havde 
det i så fald virket? 

 Hvordan havde præsentationen været, hvis du havde anvendt seks-
punkts-præsentationsteknikken? 

 Hvilken teknik vælger du næste gang til en lignende præsentation? 

Baggrund for opgaven 
 

At du skal prøve at disponere efter de tre præsentationsteknikker og derved 
opleve, at de både er forskellige og også kan og skal bruges til forskellige formål. 

Hvordan kommer jeg i 
gang? 

Tænk på den seneste præsentation, som du har holdt. Analyser denne og sæt den 
i forhold til de tre præsentationsteknikker. 

Hvilke typer svar 
forventes? 

Måske brugte du slet ikke nogen bevidst disposition? Men kunne det ikke have 
højnet værdien og gennemslagskraften at det som du fremlagde? 

Hvordan kan jeg 
fastholde mine 
overvejelser? 

Find din egen fortrukne måde at præsentere på. Men vælg altid en form som 
passer til dit budskab. 

Det videre arbejde 
med opgaven 

Igen: - øvelse gør mester! Men brug af bevidste værktøjer og teknikker fører 
normalt til, at du hurtigere vokser.. 

 

 


