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DIG – PÅ SKÆRMEN

På skærmen skal du stræbe efter at være: Tydelig, Troværdig, Tjekket og Tryg.

FØR DU KAN BRÆNDE IGENNEM PÅ SKÆRMEN, MÅ DU VÆRE HELT KLAR OVER, HVAD DU VIL 
FORTÆLLE TIL HVEM OG HVORFOR: 

• Du skal finde ud af, hvem din målgruppe er, så du kan formidle budskabet på modtagerens præmis-

ser

• Du skal skære dit budskab til – brug ”jeg vil fortælle, at…” til at finde din vinkel

• Du skal vide, hvad du vil have din modtager til at tænke, føle og gøre med dit budskab.

BRUG FORTÆLLEMODELLEN ”FISKEN” TIL AT BYGGE DIN PRÆSENTATION OP, SÅ DU BEGYNDER 
MED EN KROG OG ET ANSLAG, UDDYBER VED AT KOMME MERE KØD PÅ KROPPEN (HUSK, AT 
HVERT TRIN SKAL VÆRE FUNDAMENTET FOR AT KUNNE FORSTÅ NÆSTE TRIN) OG SLUTTER AF 
MED ET SLAG MED HALEN 

• Skriv det, du vil sige i stikord – udenadslære er forbudt

• Brug cuecards som trædesten

• Brug PowerPoint-slides som visuelt supplement til det, du siger.

SØRG FOR AT GIVE DIN MODTAGER SÅ PROFESSIONEL EN OPLEVELSE SOM MULIGT: 
• Kamera i øjenhøjde

• Lys på dit ansigt

• God lyd

• Rolig baggrund

• Tænk over din indpakning: tøj, hår, smykker osv.

ARBEJD MED DIN STEMME:
• Brug dine egne ord

• Lær din stemme at kende, og sørg for, at den ligger i det rigtige toneleje

• Brug artikulation og pauser til at understrege det, du siger

• Tænk på dit åndedræt som dit anker 

• Øv dig, og lyt godt efter.

LÆR KUNSTEN AT VÆRE DIG SELV PÅ SKÆRMEN: 
• Du skal ikke spille skuespil 

• Zoom ind på din modtager

• Forestil dig, hvem du taler til, i kameralinsen

• Smil meget, ægte og med hele ansigtet

• Lær at have øjenkontakt med kameraet

• Brug smiley-tricket.

BLIV BEVIDST OM DIT KROPSSPROG: 
• Kroppen sladrer;  få øje på dine nonverbale signaler og dårlige vaner

• Brug dine hænder rigtigt

• Tjek dine skuldre

• Ret ryggen og stå/sid godt

• Få fodfæste.
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TV-VÆRTENS TIPS OG TRICKS: 
• Skru op for alt det gode ved dig

• Saml energien, og fokuser kun på dit budskab og modtageren

• Forestil dig din modtager som din indre fanklub

• Brug ”The Crown”-tricket til at komme ud over rampen

• Flyt opmærksomheden fra dig selv til din modtager

• Vær tydelig med alt, du gør

• Brug ”Sportskommentatoren”

• Og – allervigtigst – træk Krukkekortet, når du har behov for det

BLIV VEN MED DIT WEBKAMERA: 
• Husk: Giv dig selv maks. én ”øv-gang”

• Øv dig, optag dig selv på video, og læg mærke til, hvor du gør det godt, og hvor du vil gøre det 

bedre næste gang

• Brug tjeklisten til at evaluere

• Se på andre – hold øje med TV-værter, oplægsholdere på Ted Talks o.lign. og lån deres bedste tricks

• Få sparring og feedback af nogen, du stoler på

• Bliv bedre med ”Masterclass i Skærmtække” på fire uger.

TÆND FOR DE VIRTUELLE RELATIONER
Studier viser, at vi synkroniserer ubevidst med hinanden, når vi mødes fysisk. 

Spejlneuroner i vores hjerne sørger for, at vi automatisk reagerer på andres bevægelser. Og spejling gør, at 

vi fatter sympati for hinanden og arbejder bedre sammen. 

Men på skærmen er det sværere for os at aflæse hinandens signaler. Det kan let føre til misfortolkning, fordi 

vi har en tendens til at være mere overbærende med os selv end med andre. Derfor er vi nødt til at skrue op 

for empatien, nysgerrigheden og tilgivelsen i det virtuelle rum. 

Et studie foretaget af Google viser, at det vigtigste for at få et velfungerende team, er psykologisk tryghed, 

tillid, struktur og tydelighed, mening og gennemslagskraft. Men det står skidt til med danskernes psykolo-

giske tryghed, viser en undersøgelse. 

På skærmen skal du derfor arbejde på at engagere og involvere dine modtagere mest muligt. På den måde 

undgår du blandt andet, at dine modtagere får følelsen af, at de kan gemme sig i mængden. 

Konsekvensen af dårlige møder kan være meeting recovery syndrome, hvor deltagerne bruger lige så lang 

tid på at komme sig efter et dårligt møde, som den tid, mødet i sig selv varede. 

Ifølge selvbestemmelsesteorien kommer ægte motivation, når mennesker føler tre ting: autonomi, kompe-

tence og samhørighed. 

Derudover skal du arbejde på at højne den psykologiske tryghed og trivslen på et team. Det gør du ved at 

øge den fælles identitet og fælles forståelse. 



Inspiration til god skærmperformance baseret på bogen
Skærmtække – TYDELIG, TROVÆRDIG, TJEKKET og TRYG – Sådan skaber du relationer og resultater online

© 2022 Rie Helmer og Content Publishing ApS

DET KAN DU GØRE VED FX AT LADE ET TEAM:
• dele kalender 

• formulere fælles normer 

• holde tjek-ind-møder og virtuelle kaffeaftaler 

• indføre buffertid før møder 

• have fælles ritualer.

FOR AT KOMPENSERE FOR ALT DET, VI MANGLER FRA DE FYSISKE MØDER, KAN DU GØRE DE 
VIRTUELLE MØDER BEDRE, MERE INVOLVERENDE OG ENGAGERENDE VED AT FØLGE DISSE FEM 
REGLER: 

• 60 sekunders-reglen: indenfor det første minut skal mødedeltagerne forstå, hvad I holder møde om 

og hvorfor

• Reglen om at alle deler ansvaret for mødet 

• Reglen om at mikroinvolvere deltagerne løbende

• Reglen om at have så få PowerPoint-slides som muligt

• Reglen om at overraske deltagerne med noget nyt cirka hvert femte minut

• God forberedelse.

KUREN MOD DÅRLIGE MØDER ER GOD FORBEREDELSE: 
• Find formål og mål med dit møde, fx ved at bruge rumpenisse-metoden, hvor du bliver ved med at 

spørge dig selv ”hvorfor” 

• Overvej, om det skal være et møde

• Overvej, hvem du skal invitere med

• Skriv en god mødeinvitation

• Lav en agenda med konkrete punkter

• Lav en drejebog over dit møde

• Brug involvering af deltagerne mest muligt

• Brug virkemidler fra TV

• Afgræns mødets varighed mest muligt

• Sæt kamera på, hvis det er muligt

• Brug evt. modellen I DO ARRT til at tilrettelægge dit møde.

AFVIKLING AF MØDET: 
• Sørg for, at alle forstår, hvorfor I holder møde

• Sæt rammen

• Brug pauser og stilhed til refleksion, til at få alle med og til at få bedre idéer

• Tænk kreativt

• Rund af og husk DHA (Du Har Ansvaret)

• Brug evt. papegøjetesten

• Slut mødet af med en kort fælles evaluering.

EFTER MØDET: 
• Evaluer for dig selv, hvad der virkede

• Send referat hurtigt

• Sørg for at få og give feedback.
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MØDELEDERENS ROLLER: 
• Beslut, om du styrer eller faciliterer mødet

• Ambassadøren: Sælger mødet ind og følger op efter mødet

• Dirigenten: Har styr på detaljerne, styrer tiden, bevarer overblikket og styrer talerækken

• Værten: Sørger for den gode stemning og for deltagerinvolvering.  

Overvej, om du skal have en eller flere makkere med til at afvikle mødet.

VERDENS BEDSTE MØDEDELTAGER:
• Overvejer nøje, om han/hun skal deltage i et møde

• Forbereder sig grundigt og deltager aktivt i mødet

• Er en god kammerat for mødelederen og de andre deltagere

• Peger på løsningen – ikke blot problemet.

Hybridmødet: 

Distancedeltagerne er dine hovedpersoner.

Online-undervisning: 

Tænk i mundrette bidder, god opbygning og masser af involvering og pauser.

Den virtuelle konference: 

Husk, at det ikke skal være en spareøvelse. Invester i både god teknik og facilitering, hvis du investerer i 

indholdet.


