
2

I N D H O L D

side 5

Indhold
Introduktion

Grafiske virkemidler
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Flipover, wallpaper og skilte
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5.1 Flipover     119
5.2 Grafisk facilitering på wallpaper     130
5.3 Dynamiske skilte     138

Whiteboard, interaktiv tavle og 
dokumentkamera
Tavler er ikke, hvad de har været. Læs både om den velkendte 
whiteboard – og interaktive tavler. Og så er der dokumentkameraet, 
som på nogle konferencesteder blot får lov til at stå ovre i hjørnet. 
Det kan imidlertid noget andet end de andre virkemidler.

6.1 Whiteboard     143
6.2 Interaktiv tavle     146
6.3 Dokumentkamera     149

Lyd, levende billeder og medbragte ting
Har du lyst til at differentiere dig fra alle de andre? Find et 
musikindslag, der relaterer sig til dit emne. Vis et klip fra tv eller 
film. Medbring en ting, der symboliserer dit emne. Gør noget, der 
gør dit indlæg unikt og forståeligt.

7.1 Lyd     153
7.2 Levende billeder     154
7.3 Medbragte ting     155

Kombinér virkemidler
Vær ikke bange for at kombinere virkemidlerne 
– gerne utraditionelt.

8.1 Brug viften     159
8.2 Inddrag de fire læringsstile     161

Omtalt litteratur

Indeks

Andre bøger i serien

7. kapitel side 151

5. kapitel side 117

8. kapitel side 157

6. kapitel side 141

side 165

side 166

side 169


