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DEN ERFARNE SÆLGER
(PRO-PAYBACK)

MIN BEDSTE EKSAMEN
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STYR DIN AMYGDALA – Impulskontrol

Vi skal 
1. Stoppe op og trække vejret
2. Vær opmærksom på din egen reaktion
3. Overvej om du vælger én af disse impuls reaktioner 

ELLER om du vil finde en løsning; TAG KONTROL

FREEZE FIGHT                                                           FLIGHT
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Ligegyldigt om du tror, at du kan,
eller om du tror, at du ikke kan, 

så får du altid ret!

Du skal ... Kan jeg?
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Kognitive Diamant

Illustration af forbindelsen mellem: 
• Tanker
• Følelser
• Krop
• Adfærd. 

Følelser
Adfærd

Ta
nk

er
Krop
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Tanke Fejl – kender I dem? 

1. De accepterede ikke opgaven – ”jeg dur ikke”

2. Han ringer ikke tilbage – ”han vil ikke tale med mig”

3. Jeg er nervøs før min præsentation/eksamen – ”det kommer til at gå  dårligt”

4. Hvis jeg ikke når mit mål for eksamen – ”jeg er en dårlig elev”

5. Hun kigger på mig og ser sur ud – ”hun kan ikke lide mig”

6. Skal til at skyde straffespark – ”jeg rammer sikkert ved siden af” 
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– omstrukturering af uhensigtsmæssige tanker

TANKE
FUP

FAKTA
-
+

NY 
TANKE

Reframing?

Hvad tænker jeg?        Hvilket bevis har jeg?     Arbejder tanken i mod     Hvilken tanke kan 
mig eller med mig?        jeg tænke i stedet?
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÷INDFLYDELSE

INDFLYDELSE

KONTROL

ACCEPT

Kontrolcirklen 
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Målsætning og planlægning
delmål øger overskueligheden

Hvordan vil du spise en elefant?

Du har brug for delmål, for at kunne
overskue mængden af opgaver,

der leder frem til målet
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Planlægning
et ord - 2 begreber

Mange bruger ordet planlægning for 2 meget forskellige 
discipliner:

• Planlægning er at beslutte, hvad der skal gøres og i  
hvilken rækkefølge

• Tidsplanlægning er at bestemme, hvornår det skal 
gøres - altså start og sluttidspunkt
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8:00              12:00                          17:00                           Tid

Præstation

Tidsplanlægning
dagsenergi kurven
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Metode Fordele Ulemper

Udenadslære
• Virker frit
• Virker professionelt
• Levende

• Glemmer noget
• Sårbar ved uforudset

Stikordsforløb
• Hvis tråden tabes
• Holder rækkefølgen
• Virker relativt frit

• Kræver omhu med 
valg af stikord

Manuskript

• Ved hvad skal siges
• Glemmer ikke noget

• Stift/mekanisk
• Risiko for oplæsning
• Afbrydelser kan 

virke forstyrrende

Sådan husker vi bedst
som præsentator
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Prøv det af!
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Nedregulering af det autonome nervesystem
Vejrtrækning er det eneste som kan genvinde kontrollen over både det 
bevidste og ubevidste system. 

1. Rejs dig op og træd væk fra stolen
2. Træk vejret ind
3. Pust ud, imens du går ned i en squat stilling
4. Træk vejret ind
5. Pust ud, imens du rejser dig op

Gentag 5 gange.

6. Luk øjnene og mærk din øgede jordforbindelse.

*Øvelsen kan også laves siddende, lige før eksamen.

Vejrtrækningsøvelse
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Dig som kommunikator

Dit kropssprog udgør %
Din stemme udgør %
Dit budskab udgør %

Samlet %

55
38

7

100
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Dit kropssprog
de 3 elementer

Ansigt/hoved

Krop

Lemmer

- Øjenkontakt + smil
- Retning mod tilhørerne – ikke AV-midler
- Hold hovedet højt = bedre stemme

- Afslappet holdning
- Rank
- Pas på tøjet = signaler- Armene let bøjet

- Hænderne over livvidde
- Brug arme til at gestikulere
- Vægten fordelt ligeligt på begge ben
- Pas på med ”løve i bur”
- Rolige bevægelser
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POWER-POSE
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UNDER

Eksamen
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Sig hvad du vil sige Sig det Sig hvad du har sagt

Indledning Budskab Afslutning

Præsentationens opbygning
struktur
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Sådan husker vi bedst
medbring dine gode noter
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HVAD GØR VI NÅR KLAPPEN GÅR NED?
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Distraktions øvelse

Forstyr hjernen, 20 sekunder

• Tag fat i hjørnet af din trøje og fokuser på detaljerne i stoffet, mærk 
materialet mellem pege- og tommel-finger.

• Drik en tår af dit vand – røm dig – og bed læreren om at gentage 
spørgsmålet. Vind lidt tid.

• Skab et mentalt stop-skilt når tankerne stikker af. Forstil dig skiltet og 
formuler en positiv tanke.. Fx ”Jeg tager kontrollen”

• Elastik om håndledet > Svirp dig selv på armen, smerten vil slette dit 
tankemylder, og du skal nu tænke på noget positivt.
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Luk luften ud af dine bekymringer

- Hvad er det værste der kan ske ? 

- Hvor sandsynligt er det?

- Tag kontrollen – og benyt reframing – tænk positivt
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Katastrofetanker, skriv dig ud af angst

Hvis du er ”dødspresset” før og under eksamen

- Styr angsten > Skriv den ned! 

- Angst og nervøsitet overtager din arbejdshukommelse, ved at skrive ned, 

genvinder du hjerne kapaciteten til dine geniale pointer til eksamen. 
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EFTER

Evaluer dig selv fair - kontrolcirklen
Fejr at det er overstået

Slap af den dag
Begynd at læse til næste eksamen

TRO PÅ DIG SELV
TAL PÆNT TIL DIG
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Eksamens 10 bud

1. Du skal altid forberede dig
2. Du skal smile
3. Du skal huske at du er unik
4. Du skal starte og lande rigtigt - FISKEN
5. Du skal være dig selv og tale med øjne, hænder og krop
6. Du skal give noget af dig selv
7. Du skal fokusere på det der går godt, fremfor på det der ikke går 

som planlagt – husk at alle eksaminer kan mislykkes ind imellem
8. Fejr din succes 
9. Du skal tale pænt til dig selv
10. Du skal reframe, hver gang du tænker negative tanker
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HELD OG LYKKE MED DIN EKSAMEN
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