
Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. 

Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog da jeg allerede var 

nervøs var en udfordring jeg ikke var så glad for at kaste mig ud i. Jeg er vant til at 

optræde og har ingen problemer med at holde oplæg eller tale på engelsk, men frygten 

for at gå blank midt under oplægget fordi jeg ikke kunne finde de rigtige ord gjorde mig 

usikker. For at gøre det endnu sværere for mig selv, valgte jeg et neurobiologiske emne 

hvor alt litteratur og fagterminologi var på engelsk.  

Disse udfordringer spillede en stor rolle i hvordan jeg planlagde oplægget. Som 

visualiseringsmedie valgte jeg at bruge PowerPoint. Nogle af fordelene med at bruge 

PowerPoint eller overheads frem for tavlen er at man kan forberede det på forhånd med 

citater, fakta, og billeder som ville være besværligt eller umuligt at skrive på tavlen. 

Man sparer tid med ikke at skulle skrive og holder en bedre kontakt til deltagerne 

(Herskin, 1997).

En vigtig overvejelse er derimod hvor meget information der skal være på hver dias. For 

meget tekst på diasene kan gøre det svært for deltagerne at høre efter og læse samtidigt. 

Til trods for det, valgte jeg at skrive ret meget på diasene. Der var to grunde til at jeg 

valgte at gøre det. For det første var det et sikkerhedsnet for mig selv, så jeg ikke kom 

til at stå og mangle ord. Hvis jeg bare havde skrevet nøgleord på diasene og mere tekst i 

manuskriptet var jeg bekymret for at jeg ville komme til at kigge ned i papiret hele 

tiden. Berger og Jensen (2003) forklarer at jo bedre en taler man er, jo mindre behøver 

manuskriptet at være. Nøgleord plejer at være nok til at man kan huske hvad man ville 

sige. Hvis jeg ikke havde været så bekymret mht. sproget ville jeg nok kunne have 

klaret mig med mindre tekst. Jeg endte faktisk med at kunne oplægget så godt at jeg 

næsten ikke brugte manuskriptet!    

Den anden grund til at jeg valgte at skrive mere tekst på diasene var for at gøre det 

nemmere for deltagerne at forstå. Både det at jeg talte med accent og at der var 

neurobiologiske termer som kunne være svære at forstå, gjorde at jeg valgte at skrive 

meget af det jeg skulle sige på diasene. For ikke at gøre det sværere for deltagerne, 

valgte jeg næsten at sige ordret hvad der stod på diasene så at de kunne høre og læse 

samtidigt. I det hele taget kan visualiseringsteknikker tage hensyn til at der er nogle 



mennesker som er mere visuelt orienteret og lærer bedre når de kan se informationen 

samtidig med at de hører det (Herskin, 1997).  

For at gøre at jeg ikke bare stod og læste op var det vigtigt at jeg øvede det så jeg kunne 

kigge op og får kontakt til deltagerne. Øvelse er også vigtig for at vurdere hvor lang tid 

det kommer til at tage. At holde styr på tiden er en vigtig del af god formidling, og med 

øvelse kan man begynde at fornemme hvor langt et kvarter er (Lønstrup, 1995, og 

Berger & Jensen, 2003).

 Alle disse eksterne forberedelser var vigtige, men det jeg lagde mest vægt på var mit 

eget engagement og entusiasme.  Ifølge Marianne Kristiansen er der tre opfattelser af 

mundtlig formidling: formidling som faglig information, som pædagogik og som 

personlig kommunikation. Hun siger, ”Kommunikativ succes som underviser er (…) ikke 

blot et spørgsmål om valg at det rigtige faglige indhold og af pædagogiske værktøjer, 

men i lige så høj grad et spørgsmål om at blive bevidst om sine personlige 

kommunikationsmønstre og ressourcer.” (Kristiansen i Alrø, 1993 s. 86) Hun forklarer 

hvordan ens sprogbrug, øjenkontakt og kropssprog ubevidst udkommunikerer ens 

personlighed og indre tilstand. Det var derfor vigtigt for mig at planlægge mit oplæg 

sådan at jeg virkelig brændte for det jeg snakkede om. Jeg prøvede at være ’ægte’ som 

Rogers (1969) ville kalde det, så folk kunne se at emnet betød noget for mig personligt. 

Hvis de kunne mærke det på mig, mente jeg at det også ville fremme forståligheden på 

trods af de sproglige udfordringer.

Refleksioner over faget
Mange af de emner der tages op i faget formidling er ikke helt nye for deltagerne. På 

trods af det synes jeg, at det er noget helt andet når man selv skal prøve ting af og bruge 

det i praksis. En af de ting jeg sat meget pris på var at underviseren tog tid til at give os 

chancen for at lære hinanden lidt at kende. Hun skabte et meget trygt rum hvor det var 

ok at lave fejl, og hvor vi følte os fri til at udfordre vores grænser. Denne tryghed skabte 

hun samtidig med at hun også viste os forskellige metoder vi kunne bruge i fremtiden til 

at skabe et åbent og trygt miljø. Vi fik bl.a. prøvet arbejdsformer som for eksempel 

’walk and talk’-øvelsen, summegrupper, interview, arbejdsgrupper og rollespil 

(Bertelsen et. al, 2006). 



En af de metoder jeg var rigtig glad for at have prøvet var ’det reflekterende team’. Jeg 

havde aldrig prøvet det før og mente først at den var lidt mærkelig. Men bagefter kunne 

jeg virkelig se fordelene ved det.

Det er altid et sårbart emne når det handler om at give feedback eller kritik. Nogle 

gange kan det være svært at give kritik fordi man er bange for at såre det andet 

menneske. Løgstrup (1997) forklarer at vi alle har en urørlighedszone, hvor vi ikke 

byder andre velkommen medmindre vi selv har inviteret dem ind. At give kritik er at 

træde indenfor den andens urørlighedszone, fordi man rører med den grundlæggende 

frygt for at blive afvist (Øiestad, 2007). Derfor er det vigtigt at være forsigtigt med 

hvordan man giver kritik så den kan være til hjælp og ikke sårende for modtageren.  

Tom Andersen konkluderede at en måde at undgå at kritikken har en ødelæggende 

effekt på modtageren var at afslutte den direkte relation (Andersen, 2005). Det virkede 

mærkeligt for mig i starten at det reflekterende team skulle snakke med hinanden om

mig og ikke til mig, og at jeg ikke fik chance for at svare tilbage! Men det var faktisk en 

helt behagelig og bekræftende oplevelse.

Det reflekterende team skal idealt set holde sig til at stille nysgerrige spørgsmål om 

hvordan det kunne have været anderledes og hvilke resultat det kunne have givet. 

Oplægsholderen (i dette tilfælde) får chancen til at lytte og reflektere over de forslag og 

spørgsmål som teamet kom med uden at skulle ’tage dem ind’ eller forsvare sig. Efter 

den reflekterende team er færdig med at stille reflekterende spørgsmål, får 

oplægsholderen chance til at tale med intervieweren (læren i dette tilfælde) og reflektere 

over teamets refleksioner (ibid). Fordi det ikke er en direkte kommunikation har begge 

parter tid til at reflektere på situationen først og finde frem til deres intention eller hvad 

de egentlig ville sige. På denne måde løber det ikke af sporet med misforståelser og 

forsvarsreaktioner (Øiestad, 2007).

En anden del af undervisningen som jeg fandt meget hjælpsom var diskussionerne om 

forskellige problemer man kan møde i formidlingssituationer. Jeg blev meget 

opmærksom på hvor vigtigt det er at man ved hvem det er man taler til – altså at man 

kender sin målgruppe. Gruppearbejdet omkring dagplejemødrene gav mig en større 

indsigt ind i hvordan ens person, alder, køn, uddannelse osv. kan skabe passiv 

aggression i deltagerne. Passiv aggression er beskrevet af Berliner og Berthelsen (1989) 

som en forsvarsreaktion som ”rummer således en protest og en energi til at ville noget 



andet.” (ibid s. 306) I sådan et tilfælde kan undervisningssituationen opleves som tung 

og uden engagement eller personlige markeringer fra deltagerne. Diskussioner, hvis der 

er nogle, er begrænset til abstrakte teoretiseringer, og respons til lærens spørgsmål 

kommer tit i form af overspringshandlinger eller indirekte kritik (ibid.). 

Gruppearbejdet gav os muligheden for selv at prøve at komme med forslag til hvordan 

man kunne løse problemet i sådan en situation. Til at starte med er det vigtigt for 

underviseren at være opmærksom på sine egne reaktioner og være i stand til at udskille 

hvad der handler om ham selv og hvad der er projektioner (ibid.). Berliner og Bertelsen 

påpeger hvordan terapi og indlæring er begyndt at nærme hinanden siden Rogers 

overførte sin klient-centrerede terapi til den studenter-centrerede undervisning. En mere 

terapeutisk forståelse af undervisningssituationen kan hjælpe underviseren til at 

respektere deltagernes modstand og angst uden at miste undervisningsrammen. Man 

kunne som underviser gøre deltagerne opmærksomme på hvordan de virker på én og 

hvordan de sammen har et ansvar for at skabe det fælles rum. Ved at respektere deres 

modstand men samtidigt give dem noget ansvar, kan man ændre det distanceret subjekt-

objekt forhold til et mere autentisk samvær i en subjekt-subjekt forhold (ibid.). I vores 

diskussion snakkede vi om hvor vidt sådan en løsning ville være mulig eller effektiv i 

forskellige situationer, og vi fik lov til selv at komme med vores egne forslag. 

En anden problematik som jeg blev mere opmærksom på var hvordan ens rolle som 

psykolog kan påvirke undervisningssituationen. Tidligere nævnte jeg fordelene med en 

tilnærmelse mellem terapi og undervisning, men det kan også skabe store problemer 

hvis grænsen mellem undervisning og terapi flyder. Det er vigtigt at rammen for 

formidlingsopgaven er gjort klar for at skabe et trygt og funktionelt arbejdsmiljø for 

både underviser og deltagerne. Jeg blev mere opmærksom på hvordan vores position 

som psykolog kan få folk til at vægte vores ord mere. Selv i en uformel sammenhæng 

hvor vi lytter og rådgiver som en ven, kan vores mening blive betragtet som 

professionelle råd (Raae i Damsager et. al, 1997). I det hele taget var faget formidling 

en spændende og lærerig oplevelse.
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