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MASTERCLASS I SKÆRMTÆKKE 

Hvis du har fået lyst til at arbejde fokuseret med din skærmoptræden, får du her min ”Masterclass 
i skærmtække”, som består af et mini-træningsprogram på fire uger, som gør dig klar til skærmen. 

UGE 1: FÅ FUNDAMENTET PÅ PLADS
• Få styr på din teknik og indpakning: 

 o Kamera i øjenhøjde, lyd, lys m.m.
 o Baggrund, dit udseende, location (stedet, du er ”på” fra).

• Beslut dig for et budskab og en målgruppe, du vil øve dig på.

• Lav et stikordsmanuskript til maksimalt fem minutters præsentation, hvor du bruger ”Jeg vil fortælle, 

at …”-sætningen til at få dit budskab skarpt og konkret og ”Fisken” til at bygge din optræden op.

• Øv dig i det, du vil sige, foran spejlet. Tal højt, og ret din tekst til, indtil det lyder rigtigt.

UGE 2: TJEK DIG SELV MED TJEKLISTEN
• Optag dig selv på video med det webcam, du normalt ville bruge.

• Forestil dig din målgruppe, mens du taler – lav evt. en collage af din indre fanklub, du kan have foran 

dig, når du optager.

• Se din optagelse, og brug tjeklisten til at lægge mærke til, hvornår det er godt, og hvor det kunne 

være bedre.

• Prøv gerne flere gange, og hold hver gang øje med, om det bliver nemmere for dig at være på, og 

om du bliver mere overbevisende set udefra.

UGE 3: FIND DIG SELV PÅ SKÆRMEN
• Udvælg maksimalt tre forskellige ting, du vil fokusere på, for hver optagelse: Det kan være dit krops-

sprog, din mimik, dit toneleje osv. 

• Optag dig selv, og læg kun mærke til, hvad der virker og ikke virker på de udvalgte områder. Se op-

tagelsen flere gange. 

• Øv dig, til du føler, du har dine udvalgte områder på plads, optag dig selv igen, og se det med 

samme fokusområder som før. 

• Prøv også at overdrive din mimik, dit kropssprog, dine pauser m.m. Optag det, og se, hvor langt du 

kan gå, før det bliver for meget. (Læg for eksempel mærke til, hvor begejstrede TV-værter kan se ud 

og lyde, uden at det bliver for meget. Hvis de stod lige ved siden af dig, ville du nok undre dig over, 

hvorfor entusiasmen var så stor, men på skærmen kan du skrue ret højt op, uden at det bliver for 

meget). 

• Prøv også at underdrive, og se forskellen, når du skruer op og ned for dig selv.

• Se desuden en masse TV, hvor du især lægger mærke til de medvirkendes nonverbale signaler, sprog, 

toneleje, stemme osv. Tag gerne noter, så du husker, hvad der virker og ikke virker. 

UGE 4: FÅ FEEDBACK OG SE MASSER AF TV
• Find mindst én person, du stoler på, og bed vedkommende om feedback på en optagelse, du selv er 

godt tilfreds med. Forklar først vedkommende, hvem din målgruppe er, hvad dit budskab er, og hvad 

du gerne vil have feedback på, men sig ikke mere end det. 

• Husk: Vær konkret, når du beder om feedback. 

• Bliv også ved med at se på andre udefra, det kan være både på TV og til virtuelle møder. Læg mærke 

til, hvad de gør godt og mindre godt. Tag gerne noter om alt det, du kan bruge, og bliv ved med at 

øve dig på skærmen. 


