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KAPITEL 1

FØRSTE FREMLÆGGELSE 

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

HVAD ER DEN GODE FREMLÆGGELSE? 

DEN GODE FREMLÆGGELSE

Du skal forberede en fremlæggelse om et emne som interesserer dig. Fremlæggelsen må vare 

maks. 3 minutter.

Du må bruge de hjælpemidler som du finder relevante for din fremlæggelse (powerpoint, word, 

rekvisitter mm.).

Fremlæggelsen bliver optaget på video, da vi skal arbejde med den senere hen.

UDARBEJDELSE AF DIN FREMLÆGGELSE

1: Jeg kan finde og undersøge et emne.

2: Jeg kan udvælge og planlægge indholdet.

3: Jeg kan vælge et sprog der passer bedst til situationen.

4: Jeg kender strategier der hjælper mig til at huske hvad jeg 

skal sige.

5: Jeg kan fremlægge indholdet med mine egne ord.

6: Jeg kan fremlægge og lytte aktivt til andres fremlæggelser.

7: Jeg kan modtage og give respons.

LÆRINGSMÅL



Fremlæggelse 1

Fremlæggelse 2

Fremlæggelse 3

I skal nu se eksempler på 3 fremlæggelser. Mens I ser filmene, skal I overveje hvad fremlæggeren kunne gøre 

bedre/anderledes.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

FEM VIGTIGE FASER 







I klassen:

Tal om, hvornår I selv er blevet optaget af en god fremlæggelse. Tal om listen herunder. Hvilken 

rolle spiller de forskellige elementer for en fremlæggelse?

• stemmen

• kroppen, gestik og mimik

• øjenkontakt

• sproget

• humor

• alvor

• emnet

• brug af illustrationer, billeder eller andet, man kan vise frem.

DEN GODE FREMLÆGGELSE

Tænk over, hvem du er som taler. Elsker du at fremlægge? Bliver du nervøs? Taler du for hurtigt? 

For lavt? Husker du at holde pauser? Har du fokus på dit kropssprog?

Se din fremlæggelse igennem. Hvilke gode råd, vil du give dig selv?

DIG SOM TALER



MEMORIA

Fiske-model for en god disposition

DE 5 FASER

En god fremlæggelse kræver god forberedelse. Vejen til en god forberedelse består af fem vigtige faser. De 

fire første faser er forberedelse, og den sidste er selve fremlæggelsen.

De fem faser har navne på latin, som I godt kan lære:

1. Inventio

2. Dispositio

3. Elocutio

4. Memoria

5. Actio

Inventio betyder at opfinde. Man skal finde på sit emne, undersøge det, og få så stor viden som 

muligt.

Du skal prøve at lave mindmap ud fra det emne, du lavede din fremlæggelse om. Du får udleveret 

et ark af din lærer.

INVENTIO

Dispositio betyder at disponere, dvs. at planlægge hvad man vil sige og i hvilken rækkefølge.

Du skal kigge på fiske-modellen herunder.

Hvad symboliserer fiskens hoved, mave og hale?

DISPOSITIO

Elocutio betyder at formulere sig. Indholdet i fremlæggelsen skal formuleres, så det passer til 

emnet, tilhørerne og situationen. Samtidig skal det "ligge godt i munden" hos den, der taler. Det vil 

sige, at du skal øve dig lidt undervejs, så du er sikker på, at du kan udtale svære ord korrekt.

Du må ikke bruge ord, som du ikke selv forstår. Find betydningen af svære ord, eller brug nogle 

andre. Hvis du bruger svære ord, skal du forklare dem for tilhørerne på en god måde.

Forklar betydningen af nogle svære ord fra din fremlæggelse, (eller find evt betydningen af 

nogle af disse ord: e-numre, muskelceller, WHO, diætist, vaccinationsprogram).

ELOCUTIO



HVAD BLIVER DU BEDØMT PÅ?

Når du skal have respons af dine lærer og dine klassekammerater, bliver du især bedømt på disse fem ting:

EMNE

TALER

TILHØRERE

SPROG

OMSTÆNDIGHEDER

Se planchen i klassen

A3 ophæng til klassen

5 vigtige elementer til fremlæggelsen

KAPITEL FÆRDIG

Memoria betyde at huske. I denne fase forbereder man sig og afprøver fremlæggelsen. Man øver 

sig i at sige det, man har valgt at fortælle om, og man øver sig i at huske det, man skal sige.

Talekort kan være en hjælp til at huske det, man skal sige. Man skal ikke skrive andet end stikord

eller korte sætninger på kortene. Man kan også have billeder på sine talekort. Man skal ikke have 

mere end 5-10 talekort. Overvej også om bestemte rekvisitter kan hjælpe dig til at huske, hvad du 

skal sige.

Hvad skal der være på dine 5-10 talekort til din fremlæggelse?

Actio betyder at gøre det, altså at lave selve fremlæggelsen. Men det er også dér, hvor man får 

respons.

Hvad var det nu, lærer og klassekammerater giver respons ud fra? Kig på planchen i klassen eller 

herunder.

Hvad vil du forsøge at gøre endnu bedre i din fremlæggelse?

ACTIO


