
 

 

Kommunikation 

Sådan forbereder du din telefonsamtale  

 
 Efter længere tids arbejde med gruppen, har I fundet ud af, at I skal bruge 

oplysninger for at komme videre med jeres opgave. Ex oplysninger om 

hvordan et produkt kan produceres i plastic. Alle jeres spørgsmål får I skrevet 

ned i logisk rækkefølge, så I ved, hvad I skal spørge om 

 Undersøg derefter på nettet, hvilke firmaer der arbejder med plastfremstilling 

 Lav en liste over de firmaer, der evt. kunne bruges til at få svar på jeres 

spørgsmål/oplysninger 

 Find ud af om der er en kontaktperson med fornavn, efternavn, tlf.nr. eller om 

der kun kan skrives til firmaet  

 Tjek jeres spørgsmål med en lærer og ring først, når læreren har godkendt 

jeres oplæg   

 Find én i gruppen som kan bevare roen og overblikket under telefonsamtalen 

 Find et roligt sted til samtalen, og tjek om du har alt klar foran dig 

(ovenstående) 

 Ring op og præsenter dig med goddag, fornavn, efternavn, hvor du kommer 

fra, klasse og hvad det drejer sig om En ordentlig præsentation er vigtig. Når du tager telefonen, er 

det ikke nok at sige »Hallo«, eller ”hej det Pia”.  

Når du ringer op, så gør det klart for personen, der svarer, hvorfor du ringer. Skal du bruge en bestemt information, en 

klar aftale, så læg ud med at sige det. Så ved personen i den anden ende, hvad vedkommende skal forberede sig på. 

 Anerkend, at du kan forstyrre De fleste mennesker tager deres telefon uanset, om de har tid eller ej, og 

selv om man kommer igennem til personen i den anden ende, er det ikke sikkert, at de har tid. Start derfor samtalen ud 

med at spørge, om du forstyrrer. Husk personen er på arbejde og får løn, tid koster penge. 

 Smil, mens du snakker Ansigtsmimik og kropssprog kan ikke ses i telefonsamtalen, men det kan stadig have 

indvirkning på, hvordan du bliver opfattet i den anden ende. Sig en sætning, mens du smiler, og sig den samme sætning 

uden smilet. Forskellen i tonen er meget mærkbar, og det vil den også være i telefonen. 

 At tie, eller ikke at tie Når personen i den anden ende er i gang med at snakke, holder man sin mund eller 

hjælper på vej med et »Mmm« og et »Ja?« I en telefonsamtale som i alle andre samtaler, er det rart for den, der taler, at 

vide at der er hul igennem. De små anerkendende lyde er med til at vise, at du hører, hvad den anden siger, og er 

interesseret. 



 Den, der ringer op, ringer af Ringede du op? Så ved du også, hvornår telefonsamtalen er overstået. Træk 

den ikke i langdrag. Husk at takke pænt for samtalen og sige farvel. Ikke ”hej-hej” eller ”hejsa” 

 

 

 

 

 

Ex på virksomhed og kontakt 

http://www.coloplast.dk/om-coloplast-danmark/kontakt-coloplast/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coloplast.dk/om-coloplast-danmark/kontakt-coloplast/

