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Ændr 2. linje i overskriften 

AARHUS 
UNIVERSITETAU

KROPPEN OG STEMMEN 

I RUMMET

En manual for undervisere

1

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Hvorfor er det overhovedet væsentligt at 

arbejde med krop og stemme?

(3 slides)

Oversigt over denne manual

Før undervisningens start - nøgleord

Tjek undervisningslokalet af 

(2 slides)

Dig selv før undervisningens start 

(4 slides)

Før undervisningens start: nervøsitet

Teknikker til bekæmpelse af nervøsitet før 

undervisningen 

(2 slides)

INDHOLD: KLIK PÅ OVERSKRIFTEN FOR AT LÆSE SLIDET. 

ER DER FLERE SLIDES OM SAMME EMNE, ER ANTALLET ANGIVET I PARENTES.
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Kroppen og 

stemmen i 

rummet

Undervisningens start – nøgleord

Undervisningens start 

(3 slides)

Under undervisningen: kropssproget – nøgleord

Under undervisningen: kropssproget 

(4 slides)

Under undervisningen: gestik – hænder og arme

(6 slides)

Under undervisningen: hænder og arme - et 

advarende ord

(3 slides)

.

Under undervisningen: kropsholdning

(2 slides)

Under undervisningen: mimik

(3 slides)

Under undervisningen: bevægelsesmønster 

(3 slides)

Under undervisningen: stemmebrug – nøgleord

Under undervisningen: stemmebrug 

(9 slides)

Under undervisningen: nervøsitet

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Undervisning er ikke naturligvis ikke et overfladisk show, men 

underviserens performance er ikke desto mindre afgørende for de 

studerendes læring:

• For det første er undervisning kommunikation, og de studerende skal 

meget banalt kunne høre deres kommunikationspartner, læreren, for 

at informationen skal nå dem. Og det de hører, skal serveres på en 

måde der støtter de studerendes læring.

HVORFOR ER DET OVERHOVEDET VÆSENTLIGT 
AT ARBEJDE MED KROP OG STEMME? (1)

3
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rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• For det andet er kommunikation meget andet end ord: 

• Gestik, mimik, kropsholdning, bevægelse tjener til at betone, 

fremhæve og nuancere det man siger, og bærer derfor en stor 

del af det samlede indhold.

• Det samme gælder stemmen: Tonehøjde (lys/mørk 

stemmefarvning), tonestyrke (kraftig/svagere stemme) og 

tempo bidrager også til det samlede indhold.

HVORFOR ER DET OVERHOVEDET VÆSENTLIGT 
AT ARBEJDE MED KROP OG STEMME? (2)

4

Kroppen og 

stemmen i 

rummet

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• For det tredje spiller underviserens performance en stor rolle for hvordan 

de studerende vurderer ham/hende, og det han/hun formidler.

• I en fuldstændig ubevidst og lynhurtig proces tolker vi mennesker altid 

løs på vores samtalepartnere:

• Er modparten troværdig >< utroværdig, struktureret >< ustruktureret, 

venlig><uvenlig osv.?

• Denne tolkning er afgørende for hvor seriøst vi tager den information vi får, 

og dermed afgørende for læringsudbyttet blandt studerende.

HVORFOR ER DET OVERHOVEDET VÆSENTLIGT 
AT ARBEJDE MED KROP OG STEMME? (3)
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Kroppen og 

stemmen i 

rummet

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• I det følgende gennemgås en række udvalgte forhold af betydning for 

underviserens performance.

• Vi ser først på hvad man som underviser skal tænke over før timens start.

• Dernæst går vi over til selve undervisningen og dykker ned i enkelte 

forhold inden for brugen af først kroppen (gestik, mimik, kropsholdning, 

bevægelse) og så stemmen (stemmeleje, intensitet, tempo, variation).

• Der gives løbende forklaringer og råd hvis man vil ændre på det ene eller 

det andet forhold. 

OVERSIGT OVER DENNE MANUAL
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Ændr 2. linje i overskriften 

AARHUS 
UNIVERSITETAU

FØR UNDERVISNINGENS START

7

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

FØR UNDERVISNINGENS START: NØGLEORD

Nøgleord

Tjek rummet af.

Vær til stede i rummet.

Signalér at du er klar og i balance.

Skab en positiv og afspændt atmosfære.

Tag hånd om eventuel nervøsitet.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Tjek undervisningslokalet af før undervisningen/første 

undervisningsgang: 

• Se hvor meget plads du har at bevæge dig på dels til 

siderne, dels mellem skærm/tavle og 

tilhørerpladserne/bordene.

• Det er vigtigt at vide hvordan man kan bevæge sig 

for ikke at komme til at virke usikker og utjekket 

under undervisningen.

TJEK UNDERVISNINGSLOKALET AF (1) 

9

Kroppen i rummet

Retur til ‘Indhold’, klik her
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Gå ned i den bageste del af rummet og undersøg (i) hvor de studerende ser 

dig bedst, og (ii) hvilke dele af tavlen du kan bruge så alle kan se hvad du 

skriver. 

• Tag det ikke for givet at både du og tavlen/tavlerne er synlige for enhver, 

for lamper, projektorer, søjler og meget andet kan hindre udsynet for 

deltagerne.

• Vær også opmærksom på evt. modlys fra vinduer der kan genere enten 

de studerende eller dig selv og hæmme jeres kontakt med hinanden.

• Tjek om der er kridt og andet end grønne penne til evt. white board – grøn 

skrift er ikke let at se.

TJEK UNDERVISNINGSLOKALET AF (2)
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Kroppen i rummet

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

DIG SELV FØR UNDERVISNINGENS START (1)

Vær i undervisningslokalet i god tid før timens start, og vis 

at du er til stede og parat til at starte inden for kort tid:

• Hils på de studerende når de kommer ind med smil, 

nik og øjenkontakt.

• Herved viser du interesse i og for de studerende, og 

hilsenen medvirker til at bryde den distance ned 

som studerende kan føle. 

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

DIG SELV FØR UNDERVISNINGENS START (2)

• Skridt rummet af, dvs. gå et par gange roligt frem og tilbage 

foran tavle/skærm, og sæt dig så afslappet ved katederet –

men uden at arbejde på computeren. Se i stedet ud i rummet, 

tjek tiden og lignende.

• Herved viser du kompetence: Du skal ikke igennem 

nogle utjekkede sidste-øjebliks-gennemsyn eller 

-justeringer af dit materiale – du har tid, og du behersker dit 

stof.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

DIG SELV FØR UNDERVISNINGENS START (3)

• Kig med mellemrum ud på de studerende der allerede har 

sat sig, både mens du skridter rummet af, og mens/hvis du 

sidder ved katederet.

• Igen viser du herved interesse i og for de studerende.

• Hvis en studerende kommer hen til din plads for at stille et 

spørgsmål el. lign., så rejs dig.

• Kommunikation i regulær øjenhøjde er at foretrække, for 

den signaliserer ligeværdighed.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

DIG SELV FØR UNDERVISNINGENS START (4)

• Kommentér gerne et eller andet der foregår blandt de 

studerende i undervisningslokalet, grin med el. lign.

• Dette bidrager også til fornemmelsen af at du har 

interesse for og i de studerende, og det er med til at skabe 

den positive atmosfære der er så vigtig for læringen.

• Gør evt. tavle og skærm klar.

• Du signaliserer at selve undervisningen er det centrale og 

at der skal ikke bruges kostbar undervisningstid på det 

tekniske. Og du viser aktivitet.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

FØR UNDERVISNINGENS START: NERVØSITET

• Mange ynder at hævde at nervøsitet er et gode, for – siges det – den

giver en et ekstra skub og gør undervisningen bedre.

• Det er at gøre en dyd ud af nødvendigheden: Nervøsitet er en 

forbandelse og en belastning for underviseren.

• Når man får træning og erfaring, vil nervøsiteten lægge sig og til 

sidst forsvinde helt, men mange skal indtil da ofte gennem en regulær 

kamp før undervisningen.

• Heldigvis er der en række enkle teknikker der kan tage toppen af den 

ubehagelige følelse og er nemme at bruge på kontoret før timen. 

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

TEKNIKKER TIL BEKÆMPELSE AF NERVØSITET FØR 
UNDERVISNINGEN (1) 

• Stil dig i ‘power pose’ et par minutter: Ret ryggen, stræk 

igennem, og hold armene op foran dig; stræk dem evt. 

helt ud.

• Før armene frem, gå ned i knæ, og træk vejret dybt 5-10 

gange. Mærk kroppen (sæde, hænder, fødder). Denne 

‘landingsstilling’ forbrænder stresshormonet adrenalin og 

nedsætter nervøsiteten.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

TEKNIKKER TIL BEKÆMPELSE AF NERVØSITET FØR 
UNDERVISNINGEN (2) 

• Stå foroverbøjet med strakte ben  et par minutter. 

Herved nedsættes pulsen.

• Klap, a, og stryg dig selv på arme, ben og skuldre (som var du dit eget 

kæledyr) – eller få en anden til det. Herved udløses hormonet oxytocin, 

‘ammehormonet/knus-og-kram-hormonet’,  der  bl.a. gør det 

nemmere at knytte kontakt til andre og nedsætter angst og nervøsitet.

Kroppen i rummet
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Ændr 2. linje i overskriften 

AARHUS 
UNIVERSITETAU

UNDERVISNINGENS START
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDERVISNINGENS START: NØGLEORD

Nøgleord

Indtag rummet.

Vær på.

Vis troværdighed og sikkerhed.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDERVISNINGENS START (1)

Vis med din krop at timen starter:

• Stil dig midt i rummet i såkaldt I-position, dvs. med helt ret krop. 

• Stå med let spredte ben så fødderne flugter med hofterne. 

• Se ud i rummet – fang gerne et par studerendes blik.

• Du skaber fokus på dig selv, og samtidig signaliserer du 

åbenhed. 

Kroppen i rummet

20

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDERVISNINGENS START (2)

• Træk ikke skuldrene for langt tilbage, og hæv dem heller ikke; 
det kan opfattes som tegn på sårbarhed.

• Undgå at lægge armene over kors eller holde hænderne i siden.

• Dette kan antyde forsvar, vrede eller ligefrem kampberedthed.

• Stik heller ikke hænderne i lommen.

• Det kan virke lige lovlig tilbagelænet og antyde mangel på 
interesse.

Kroppen i rummet

21
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDERVISNINGENS START (3)

• Se ud i lokalet, træk vejret en gang eller to, og start så 

undervisningen.

• Pausen kombineret med din I-position er et 

overgangssignal: Nu er du den der skal lyttes til.

• Er der vedvarende snak og uro, skal du sige højt og 

larmende at timen starter nu.

• Du skal vise at det er dig der styrer slagets gang – du skal 

demonstrere kompetence og sikkerhed.

Kroppen i rummet
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Ændr 2. linje i overskriften 

AARHUS 
UNIVERSITETAU

UNDER UNDERVISNINGEN: 

KROPSSPROGET
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSSPROGET -
NØGLEORD

Nøgleord

Vær hele tiden opmærksom på din krop og dit 

kropssprog. 

Udnyt dit kropssprog i kommunikationen med de 

studerende til at betone, fremhæve, nuancere og skabe 

opmærksomhed.  

Kroppen i rummet

24
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSSPROGET (1)

Kropsproget (non-verbal kommunikation) omfatter 

• gestik (brug af hænder, arme, ben, bevægelser) 

• mimik (brug af ansigtsudtryk)

• kropsholdning

• bevægelsesmønster.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSSPROGET (2)

Kropssproget kan i undervisningen bruges til at

• betone, fremhæve og nuancere det du siger

• give din fremstilling dynamik 

• skabe opmærksomhed og

• give indtryk af kompetence og sikkerhed.

Kroppen i rummet
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Gestik, mimik, kropsholdning og bevægelser skal 

naturligvis svare til hinanden, altså udtrykke det 

samme.

• Vi bruger aldrig enten kun ansigt eller hænder eller 

krop – det hele er aktivt på en og samme gang.

• Kropssproget skal samlet set stemme overens med og 

understøtte det budskab man afsender.

• Mulighederne for at kommunikere med kroppen er 

legio og i mange henseender kulturspecifikke. 

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSSPROGET (3)
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• I det følgende oplistes kun et udvalg af muligheder 

samt deres grundbetydning; de har alle sammen rod i 

den danske kultur.

• Der er i alle tilfælde tale om relativt neutrale 

‘grundindstillinger’ – kropssprog der signaliserer 

overstadig glæde, raseri, total afvisning osv., tages 

der ikke højde for. 

• Følelser og emotioner af den type er der i reglen 

slet ikke brug for i undervisningen.

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSSPROGET (4)
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Kroppen i rummet

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

(5) UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME Kroppen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME (1)Kroppen i rummet 

Oplistning/optælling:

• Når du oplister/optæller flere punkter, kan du 

samtidig tælle op med fingrene, fx ’For det første’ 

– vis 1 finger, ’For det andet’ – vis 2 fingre osv. 

• Du kan ved en på-den-ene-side-og-på-den-

anden-side-argumentation først holde 

håndfladen ret ud fra dig (på den ene side) og 

så dreje håndfladen opad (på den anden side) 

eller omvendt.

30
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME (2) Kroppen i rummet 

Understregning/betoning

Når du vil understrege/betone noget, kan du fx 

• lave et håndkantslag eller et boksepunch 

ud i luften

• slå en knytnæve ind mod den andens 

hånds åbne håndflade

• trække en usynlig streg med den flade hånd

• føre de udstrakte hænder hurtigt nedad 

med håndfladen opad
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME (3)Kroppen i rummet 

Enighed

• Når du vil signalisere enighed med en teori, et 

udsagn, et svar fra en studerende osv. kan du 

fx

• give en ’thumbs up’ 

• give et ok-tegn

• holde hænderne op foran dig som om du 

vil begynde at klappe
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME (4)Kroppen i rummet 

Uenighed

• Når du vil signalisere uenighed med en teori, 

udsagn, et svar fra en studerende osv. kan du fx 

• holde hænderne op foran dig med 

håndryggen udad, makismalt til brysthøjde

• bevæge hænderne hurtigt fra hinanden med 

håndryggen vandret og opad.

33
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME (5)Kroppen i rummet 

Sammenfatning

• Når du vil annoncere at du sammenfatter et 

forhold, kan du fx

• føre håndfladerne sammen foran dig

• markere to halvcirkler med hænderne
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: GESTIK – HÆNDER OG ARME (6) Kroppen i rummet 

Opfordring til dialog/svar på spørgsmål 

• Når du vil annoncere at du gerne vil have 

en reaktion fra de studerende, kan du fx

• give et ‘kom her’-signal med en eller 

begge hænder

• åbne armene og holde håndfladerne 

udad i et ‘velkommen’-signal

35

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: HÆNDER OG ARME ET 
ADVARENDE ORD (1)

Kroppen i rummet 

• Som nævnt har de former for gestik der her er oplistet, 

alle sammen rod i den danske kultur.

• Det vil føre alt for vidt at gå ind på hånd- og 

fingerstillinger fra andre kulturer og deres betydning, 

men der skal blot advares mod hhv. ‘thumps up’ og ok-

tegnet der kan opfattes som uanstændige signaler –

også i en vestlig sammenhæng: 

• ‘thumps up’ kan tolkes som ‘sit on it’, en variant af fuck-

fingeren, og ok-tegnet som ‘røvhul’.

36
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: HÆNDER OG ARME ET 
ADVARENDE ORD (2)

Kroppen i rummet 

• Som mindre erfaren underviser oplever man tit at ens arme og 

hænder begynder at leve deres eget liv når man underviser – ikke 

mindst når man er (lidt) nervøs.

• Som nævnt er korslagte arme og hænderne i lommen ikke de 

bedste kropsholdninger at bruge i timerne til at styre arme og 

hænder. 

• Man kan i stedet holde hænderne samlet på ryggen (stå rør), eller 

folde dem foran sig.

• Man kan lade tommelfingeren stikke op af lommen hvis man har 

en tendens til at bruge lommen.

37

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: HÆNDER OG ARME ET 
ADVARENDE ORD (3)

Kroppen i rummet 

• Mange føler sig nøgne når de står foran auditoriet og 

bruger derfor et manuskript som en slags skjold.

• Generelt viser det størst sikkerhed at man ikke bruger 

et manus, eller i hvert fald kun talekort.

• Har man brug for at holde noget beskyttende op for sig, 

kan man bruge en pen eller – endnu bedre – en 

presentation manager.

38

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSHOLDNING

39

Kroppen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

40

• Når du selv taler og vil have de studerendes fokus 

rettet mod dig, kan du stille dig i I-position som 

beskrevet ovenfor under ‘Ved undervisningens start’.

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSHOLDNING (1)Kroppen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

41

Markér enighed ved fx at rette kroppen op og let fremad.

Marker uenighed ved fx at lade overkroppen falde lidt 

sammen eller ved at bøje dig bagud.

UNDER UNDERVISNINGEN: KROPSHOLDNING (2)Kroppen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: MIMIK

42

Kroppen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Smil

• Helt generelt: Smil så meget som muligt – selvfølgelig 
ikke hele tiden, men når et eller andet i dit stof er 
morsomt, og (ikke mindst) når en studerende spørger 
eller kommenterer eller giver et godt svar. 

• I de sidste tilfælde skal smilet vise forekommenhed, så 

det skal være knap så markant som hvis noget er 

morsomt – man kan her holde munden lukket. Et 

ledsagende  bekræftende nik vil være på sin plads.

UNDER UNDERVISNINGEN: MIMIK (1)

43

Kroppen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Enighed

• Når du vil signalisere enighed med en teori, et udsagn, 

et svar fra en studerende osv. kan du fx

• vise et åbent ansigt idet du løfter øjenbrynene og 

spærrer øjnene let op

• nikke let og smile

• sænke hovedet en lille smule på skrå ned mod den 

ene skulder; lad hagen styre bevægelsen.

UNDER UNDERVISNINGEN: MIMIK (2)

44

Kroppen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Uenighed

• Rynk panden hvis du finder et eller andet 

problematisk, eller hvis du er uenig. 

• Du kan samtidig ryste let på hovedet og løfte hagen 

en smule.

UNDER UNDERVISNINGEN: MIMIK (3)

45

Kroppen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: BEVÆGELSESMØNSTER

46

Kroppen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Brug scenen og udfyld den: Bevæg dig generelt fra 

side til side og frem mod/bort fra de studerende.

• Undgå at være stationær – fast placeret ved en pult 

og stiv som en støtte. Gå gerne frem foran pulten.

• Som i alle andre sammenhænge skal dit 

bevægelsesmønster her understrege og betone det 

du siger, og det skal skabe og opretholde 

opmærksomhed.

UNDER UNDERVISNINGEN: 
BEVÆGELSESMØNSTER (1)

47

Kroppen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Gå frem mod de studerende når de stiller spørgsmål –

uden naturligvis at overskride den fysiske 

komfortgrænse, 1½-2 meter.

• Gå frem mod skærmen når du er enig med et udsagn, 

et resultat, en teori og lign.

• Gå bort fra skærmen når du er uenig.

• Gå langt til en af siderne når du bevæger dig ud ad en 

tangent.

UNDER UNDERVISNINGEN: 
BEVÆGELSESMØNSTER (2)

48

Kroppen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Hvis skærmen er lige bag dig, dvs. hvis den ikke er hævet 

som i de store auditorier, så stå altid til højre for den når du 

taler.

• På den måde kommer du ikke til at dække over slidet når du 

peger, for du vil så føre hånd og arm i læseretningen, altså fra 

venstre til højre.

• Det samme gælder selvfølgelig når du bruger tavlen.

UNDER UNDERVISNINGEN: 
BEVÆGELSESMØNSTER (3)

49

Kroppen i rummet 

Ændr 2. linje i overskriften 

AARHUS 
UNIVERSITETAU

UNDER UNDERVISNINGEN: 

STEMMEBRUG

50

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG - NØGLEORD

Nøgleord

Vær bevidst om din brug af din stemme. 

Udnyt din stemme i kommunikationen med de 

studerende til at betone, fremhæve, nuancere og skabe 

opmærksomhed.  

Overanstreng ikke stemmen, men arbejd på at bruge 

den helt frit og ubesværet.

Variér din stemmebrug.

Stemmen i rummet

51
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (1) 

52

• Alfa og omega er at man er i stand til at bruge sin 

stemme med samme sigte som man bruger sin krop 

i undervisningen: til at betone, fremhæve, nuancere 

og til at skabe opmærksomhed.

• Vi tænker i dagligdagen ikke så meget over hvordan 

vi bruger og misbruger vores stemme, men et minimum 

af viden er centralt for at undgå de værste stemmeproblemer.

• Vi skal uden vanskeligheder kunne skrue op og ned for volumen, tonehøjde 

og tempo – helt afgørende forhold i undervisningen.

Stemmen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Helt grundlæggende: Brug altid mikrofon eller headset i 

auditorier.

• Headset er at foretrække, for det giver dig mulighed for 

at bruge arme og hænder helt frit, 

• Også selvom du mener at din stemme kan bære. 

• Uden mikrofon/headset vil du ofte skulle tale unormalt højt, 

og det anstrenger stemmen.

• Samtidig kan det være svært at skabe variation som 

beskrives senere.

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (2)Kroppen og 

stemmen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (3) 

54

• Find det rette leje

• Før du starter, hoster du let og begynder så at tale i 

det leje du hostede i.

• Hoste-lejet er (ligesom latter- og grådlejet) det man 

kan kalde stemmens grundindstilling.

• Når du taler ud fra grundlejet, kan du uden videre 

modulere stemmelejet til det hhv. lysere og mørkere. 

Stemmen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (4)

55

• Undgå spændinger i ansigtet

• Slap af i kæber og læber – spændthed her hæmmer artikulationen.

• Løsn læberne op med at skifte mellem trutmund 
og overdrevent smil.

• Massér kæbemusklerne i cirkelbevægelser.

• Slap af i mundhule og svælg.

• Gab kraftigt.

• Disse afspændinger kan udføres før timen og i pauser, og man kan såmænd 
også  komme af sted  med at massere kæben mens man underviser.

Stemmen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Spænding i kroppen = spænding i stemmen

• Er kroppen som helhed spændt, vil stemmen også blive 

spændt – dvs. høj, tynd og skærende.

• En bagudbøjet nakke og låste (stive) knæ

lukker for struben og skaber også en spændt stemme.

• Spændte hals- og skuldermuskler hæmmer også stemmen.

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (5)

56

Stemmen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Modvirk spændinger af denne type først og fremmest ved at være opmærksom 

på din krop. Prøv enkle øvelser som disse:

• Bevæg dig fra fod til fod, sænk skuldrene, rul med hovedet og skuldrene.

• Bøj knæene let og føl samtidig gulvet under dig – bliv ‘grounded’.

• Hold kroppen i normal tonus (spændthed) ved at få ankel, hofte

og skulder til at danne en lige linje.

• Men pas på at kroppen ikke bliver underspændt, altså slap, 

for så vil stemmen også blive slap og mangle appel.

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (6)

57

Stemmen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Verjtrækningen

• Undgå høj vejrtrækning, dvs. en vejrtrækning som udelukkende sker i brystkassen 

eller allerværst kun i den øverste del af brystkassen.

• En høj vejrtrækning giver kun ganske lidt luft til talestrømmen, og samtidig 

medfører den en dårlig afgasning af blodet og et begrænset iltoptag.

• Træk vejret med mellemgulvet. Bliv bevidst om din mellemgulvsvejrtrækning ved 

at ligge udstrakt på gulvet med en bog på maven mens du ånder ind og ud.

• Støt din stemme ved at bruge muskulaturen i mellemgulvet også i udåndingen, 

altså mens du taler.

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (7) 

58

Stemmen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Tempo:

• Sørg for hele tiden at variere tempoet. 

• Et ensartet tempo, især et slæbende tempo, virker 

dræbende på opmærksomheden.

• Det er ofte svært at blive bevidst om sit eget tempo.

• En enkel metode er at sætte en metronom (kan 
downloades) til et ikke for voldsomt tempo og så tale 
op mod tikkeriet i sit normale undervisningstempo –
på sit kontor, forstås. Det højner hurtigt bevidstheden.

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (8) 

59

Stemmen i rummet 

AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

• Variation:

• Skift tempo, tonestyrke og intensitet (toneleje) så meget 

som muligt.

• Som flere gange fremhævet kan dette bidrage til 

betoning, fremhævning og nuancering.

• Og stadige skift vil i høj grad også styrke de studerendes 

opmærksomhed.

UNDER UNDERVISNINGEN: STEMMEBRUG (8)
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Stemmen i rummet 
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AARHUS 
UNIVERSITETAU Retur til ‘Indhold’, klik her

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

UNDER UNDERVISNINGEN: NERVØSITET

61

• I reglen lægger al nervøsitet sig når man er kommet i gang.

• Men man kan dog pludselig blive overvældet af stor nervøsitet grænsende til 

et angstanfald og gå i sort.

• For det første er det her vigtigt at vide at det normalt kun er en selv der 

overhovedet bemærker det. Hvad der føles som evigheder af en selv er reelt 

kun et splitsekund.

• Når det sker, så en slurk vand, og/eller træk vejret dybt.

• Prøv at mærke gulvet under dine fødder, og forestil dig at du bliver suget fast i 

gulvet. Du bliver herved ‘grounded’ i ordets egentligste forstand.

Kroppen og 

stemmen i rummet 
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