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Mundtlige oplæg 

 

Præsentation på 3-5 min. 

Gruppen skal forberede en mundtlig præsentation af casen. I har 20 min. til at 

forberede præsentationen. Tag udgangspunkt i de noter, som I hver især skrev inde i 

auditoriet. 

 

Der er tre krav til præsentationen: 

1. Præsentationen skal vare 3-5 min.  

 

2. Præsentationen skal give tilhørerne svar på disse 3 spørgsmål: 

 Hvad er problemet i denne case? (ca. 1½ min.) 

o hvilken regel/lov er relevant, og hvorfor har vi den regel/lov? 

 Hvad er udfordringerne i denne case?  (ca. 1½ min.) 

o fx: er der en stærk og en svag part? Er der en kønsproblematik? Er 

der en økonomisk problematik? 

 Hvorfor er denne case interessant? (ca.1½ min.) 

o Rejser den et problem, som har generel karakter? Er der retspolitiske 

spørgsmål gemt i casen? 

 

3. I skal skrive stikord til de tre spørgsmål på ét A5 ark, så tre fra gruppen kan 

fremlægge på gruppens vegne. 

 

HUSK: 

Det er især i starten, man er nervøs, så det kan være en god idé at øve de første par 

sætninger godt. 

…. 
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a. Inden fremlæggelsen 

- Lav en disposition:  

Indledning: Skab forventning ved f.eks. at stille et retorisk spørgsmål, at gengive 

hovedbudskabet eller at angive et pejlemærke for opmærksomheden 

Hovedindhold: Baggrund, fakta, argumentation, tænk pointer, også gerne lidt 

morsomt, tænk evt. en selvstændig vinkel 

Afslutning: Vis med tale og kropsprog at der afsluttes, gentag centrale pointer, 

angiv perspektiver 

- Fordel fremlæggelser i gruppen, så de går på skift fra gang til gang, også gerne 

på skift i den samme fremlæggelse 

- Øv dig 

- Tro på at det kommer til at gå godt 

b. Selve fremlæggelsen 

- Husk vejrtrækning 

- Tal langsomt, højt og tydeligt 

- Vær præcis og konkret  

- Hold tiden 

- Kropssprog: Stå roligt, henvend dig til tilhørerne, søg øjenkontakt 

- Brug mimik og gestik, men med måde 

c. Tekniske hjælpemidler 

- Skriv stikord på A-5 ark 

- Brug ikke computer 

- Brug evt. tavle til få gennemtænkte overskrifter 

d. Som tilhører 

- Vær en god lytter 

e. Feedback på 

- Indhold 

- Struktur 

- Fremførelse 

- De tre ”k’er”: kærlig, konkret og konstruktiv 

 


