
 

 

 
 
Online - kommunikation  
 

Træn din fremtoning, når du kommunikerer på video eller online.  
 
Forløbet fokuserer på, hvordan du bevarer et spontant og nærværende udtryk på video eller til online 

møder.  

Målet med forløbet er at minimere det, der begrænser dig i at performe på topplan, når du formidler på 

et elektronisk medie. Forløbet vil bevidstgøre og hjælpe dig til, at din hensigt bag det talte ord kommer til 

at stå så klart som muligt. Det giver dig det bedste afsæt for at bruge din krop og stemme som 

instrumenter, når du kommunikerer – så du får dine budskaber til at blive hørt, forstået og husket. 

Derved kommer du til at stå som garant for din faglighed og dit budskab.  

Vi tager udgangspunkt i de forskellige medier, du benytter, når du skaber relationer til andre mennesker.  

 

Du kommer til at arbejde med: 

• hvordan du bruger dit kropssprog, selvom du måske er begrænset af et nærbillede eller anden 

beskæring af billedet. 

• Hvordan du får en spontan tone i dit sprog, selvom du måske har lært din tale udenad eller 

bruger teleprompter. 

• hvordan du kan forbinde dig med seeren på den anden side af kameraet. 

• hvilken betydning intonation, tempo og pauser har på modtagelsen af budskabet, og hvordan du 

kan underbygge det på en autentisk måde. 

• Hvad betyder de ydre omgivelser for kvaliteten af din videopræsentation? 

Undervisningen består af praktiske øvelser med udgangspunkt i den konkrete situation du befinder dig i. 
Der vil mellem de enkelte undervisningsgange være hjemmeopgaver. 
 
Varighed: 
Da vi tager udgangspunkt i dit personlige behov kan længden på forløbet variere.  
Men et udgangspunkt kan være 2 timers coaching fordelt på 2 gange.  
Inden coachingstimerne forberedes hjemmeopgaver i form af videoer. Disse videoer sendes til inden til 
mig og er udgangspunkt for coachingen 
Undervisningen kan foregå både som et online forløb eller som fremmøde, hvor vi mødes fysisk. 
 

Ring eller skriv til mig for yderligere oplysninger  

Telefon 22 71 98 57 eller post@voiceinc.dk 
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