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Uddannelsen til alle undervisere og øvrige formidlere i Danmark: 

”Den karismatiske underviser” 

Prøv et øjeblik at tænke tilbage på din egen skole- eller studietid. Hvilke undervisere 
er det, du kan huske? Du kommer måske til at tænke på nogle helt særlige 
undervisere, der brændte tydeligt igennem med deres budskaber og som gjorde selv 
det mest kedelige stof spændende. Det var undervisere, der gav plads til dig og dine 
kammeraters holdninger, samtidig med at der ikke herskede nogen som helst tvivl 
om, hvem der i sidste ende bestemte. Men hvad gjorde disse undervisere? Og hvad 
var det de kunne? Og kan alle lære det?   

På baggrund af inspiration fra nogle af verdens førende eksperter i læring og 
kommunikation og mange års udvikling og afprøvning af forskellige værktøjer på 
forskellige skoler i Danmark, kan vi i konsulenthuset Schmidt&Schmidt nu 
konstatere, at alle undervisere kan lære det, og vi er nu klar til at præsentere en helt 
ny uddannelse: ”Den karismatiske underviser”.   

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at brænde endnu bedre igennem 
med dit budskab, når du er ”på” og skabe endnu bedre relationer til dine elever. Ved 
at blive bevidst omkring, hvornår du anvender hhv. troværdig og imødekommende 
kommunikation og ved at tilegne dig virkningsfulde værktøjer, der kan gøre din 
kommunikation endnu tydeligere – både verbalt og non-verbalt, kan du blive den 
karismatiske underviser.
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Beskrivelse af forløbet: 
 

Uddannelsen indeholder 3 seminarer med oplæg, øvelser, feedback og 

perspektivering.  

Med afsæt i det lærte fra hvert seminar, skal du hjem i egen praksis og afprøve de 

nye værktøjer. Du vil komme til at arbejde med videooptagelse af din egen og 

senere i forløbet med en af dine kollegaers undervisning/formidling.  

Du vil få muligheder for at benytte dig af elektronisk vejledning undervejs. 

 

Seminar 1 -  Afvikles på 2 hele dage fra 9.00 – 16.00.  

 Introduktion, kortlægning af din non-verbale kommunikation (videooptages),  

kommunikationstrappen, troværdig/imødekommende kommunikation og 10 

konkrete værktøjer.  

Hjemmearbejde.  

 Videooptagelse af din egen undervisning (max. 3 min.) og egen analyse af 

optagelsen med fokus på anvendelsen af de 10 konkrete værktøjer. 

Seminar 2 - Afvikles på 2 hele dage fra 9.00 – 16.00.  

 Analyse af medbragte videoer med efterfølgende feedback i grupper. Oplæg 

om gruppedynamik og herunder, hvordan du fremmer de positive værdier i 

en gruppe. Pædagogiske metoder og systematiske værktøjer til observation 

og feedback til kollegaer. 

 

Hjemmearbejde. 

 Videooptagelse af en kollegas undervisning samt din efterfølgende feedback 

til kollegaen. Forberedelse af fremlæggelse af analysen af kollegaens 

undervisning samt refleksioner over den efterfølgende feedback til kollegaen. 
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Seminar 3 - En hel dag fra 9.00- 16.00. 

 Fremlæggelse af videoer med tilhørende analyser med efterfølgende 

feedback. Ideer til at vedligeholde det, du har lært på lidt længere sigt og 

eventuelt få ”den karismatiske underviser” implementeret i din organisation. 

Kortlægning af din non-verbale kommunikation (videooptages) og 

sammenligning med optagelsen fra seminar 1. 

Der udstedes et certifikat til de deltagere, der gennemfører alle seminardagene og 

udfører hjemmearbejdet imellem seminarene.   

Hvem står bag denne uddannelse? 

Konsulenthuset Schmidt&Schmidt står bag udviklingen og gennemførelsen af denne 

helt nye uddannelse. Konsulenthuset råder over eksperter i læring og 

kommunikation. Mariane Schmidt er sammen med vores tætteste 

samarbejdspartner i Sverige, Lena Boström (professor i læring) uddannet hos en af 

verdens førende eksperter i non-verbal kommunikation og gruppedynamik, Michael 

Grinder, USA.  

Svend Erik Schmidt er foredragsholder og har i samarbejde med Mariane arbejdet 

med udviklingen af helt konkrete værktøjer til undervisere, der ønsker at fremstå 

mere karismatiske over for deres elever. Mariane og Svend Erik har afprøvet 

værktøjerne i et tæt samarbejde med grundskoler, erhvervsskoler og flere faglige 

organisationer igennem de seneste 10 år. Svend Erik er netop aktuel med bogen: 

”Den karismatiske underviser – 10 konkrete værktøjer”. 

På uddannelsen er Svend Erik Schmidt gennemgående underviser og tovholder. 

Desuden medvirker Merete Jørgensen som underviser på uddannelsen. Merete er til 

daglig underviser på SOSU-skolen i Kolding, hvor hun arbejder med værktøjerne i sin 

egen praksis. 

Hvornår foregår uddannelsen? 

Seminar 1 foregår tirsdag d 27. februar og onsdag d. 28. februar 2018 (9.00 -16.00) 

Seminar 2 foregår mandag d. 19. marts og tirsdag d. 20. marts 2018 (9.00 -16.00)  

Seminar 3 foregår torsdag d. 3. maj 2018 (9.00 – 16.00) 
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De 10 konkrete værktøjer med en kort forklaring: 

 Visualisering 

Når du visualiserer dit budskab, så husker dine elever det dobbelt så godt i forhold til, 

at du kun leverer dit budskab mundtligt. Permanent visualisering i form af flipcharts 

eller tekst/billeder på væggen virker stærkest.  

 Øje-hånd koordination 

Øjne følger øjne. Hvis du kigger på et bestemt punkt i dit lokale, vil dine elever som 

regel kigge på det samme punkt. Og hvis du samtidigt peget på punktet, så vil de helt 

sikkert kigge på punktet. God øje-hånd koordination øger dine elevers opmærksomhed. 

 Punktkommunikation 

Når du kigger ned (1 punkt), opfattes du som reflekterende og eftertænksom. Når du 

kigger på dine elever (2 punkt), danner du relationer og opfattes som 

imødekommende. Når du kigger på tavlen eller en skærm (3 punkt), opfattes du som 

troværdig med fokus på sagen/det faglige.   

 Kropspositur 

Når du står stille med vægten på begge ben og med fødderne pegende ligefrem, 

samtidigt med at dine håndfalder vender nedad, og du gestikulerer med dine hænder i 

afstand fra kroppen, opfattes du som troværdig i din kommunikation. Når du er i 

bevægelse med vægten på det ene ben samtidigt med at dine håndfalder vender opad, 

og du gestikulerer med dine hænder tæt på kroppen, opfattes du som 

imødekommende i din kommunikation. 

 Stemmen 

Hvis du holder hovedet stille med monoton stemmeføring og et tonefald, der slutter 

”nede”, vil du blive opfattet som troværdig af dine elever. Hvis du bevæger hovedet 

med melodiøs stemmeføring og et tonefald, der slutter ”oppe”, vil du blive opfattet 

som imødekommende af dine elever. 

 Vejrtrækning 

Hvis du trækker vejret nede fra maven, vil du have gode muligheder for at få dine 

elevers tilladelse til at komme med dit budskab. Hvis du trækker vejret fra brystet, vil 
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du skulle kæmpe mere for at få dine elevers tilladelse til at komme igennem med dit 

budskab. 

 Lokalitet 

Din placering i lokalet, når du underviser og ikke mindst dine skift af lokalitet, har stor 

betydning for dine elevers muligheder for at tilegne sig dit budskab. Hvis du for det 

meste står stille på det samme sted, opfatter dine elever dig som troværdig, og hvis du 

bevæger dig meget rundt, mens du underviser, vil de opfatte dig som 

imødekommende. Du skal holde pause i talestrømmen, mens du bevæger dig. 

 Gestikulation 

Det er en god ide at bevæge hænderne, når du taler og holde hænderne helt stille, når 

du holder pause i din talestrøm. Herved fastholdelses elevernes koncentration lettere i 

undervisningen. Hvis du slutter en sætning med at gestikulere med armene over i mod 

dine elever, er ansvaret placeret hos dem. Hvis du slutter en sætning med at 

gestikulere med armene ind imod dig selv, er ansvaret placeret hos dig selv. 

 Pause 

Når du holder pause i din talestrøm, er de vigtigt, at du står helt stille og ”fryser” dine 

hænder som oftest ved at holde dem med håndfladerne i en lodret position. Hvis du 

holder længere pauser i talestrømmen, vil du blive opfattet troværdig, og hvis du 

holder kortere pauser i talestrømmen, vil du blive opfattet imødekommende. 

 Allierede og modstandere 

En allieret elev er en elev, der deltager konstruktivt i undervisningen og hermed 

fremmer de positive værdier i gruppen. En modstander er en elev, der mere eller 

mindre bevidst fremmer uhensigtsmæssige værdier i gruppen. Ved at anvende 

ovennævnte værktøjer, kan du arbejde bevidst med gruppedynamikken på dit hold, og 

herved håndtere modstanderne på en endnu mere hensigtsmæssig måde. 

 

Du kan læse mere om de enkelte værktøjer i bogen: ”Den karismatiske underviser – 

10 konkrete værktøjer” af Svend Erik Schmidt. Bogen koster 249,- og kan bestilles på 

www.findbog.dk 
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Hvad får du ud af at gennemføre uddannelsen? 

Du vil fremstå som en tydeligere underviser, der brænder igennem med dit budskab, 

samtidig med at du får muligheden for at kunne skabe endnu bedre relationer til 

dine elever. 

Værktøjerne vil du kunne anvende hver gang, du står overfor en gruppe og skal 

formidle et budskab. Du vil også kunne ”læse” dine elever endnu bedre end tidligere 

og herved styrke gruppedynamikken på dit hold til gavn for både dine elever og dig 

selv. 

Igennem uddannelsen får du endvidere konkrete redskaber til at observere dine 

kollegaers undervisning og give dem konstruktiv feedback, så de også kommer til at 

fremstå som endnu tydeligere undervisere. Herigennem kan du være med til at 

styrke feedbackkulturen i din organisation. 

 

Hvor foregår uddannelsen? 

Seminarene afvikles i fantastiske rammer på Hotel Legoland, Åstvej 10 7190 Billund 

Hvad koster det at deltage? 

Prisen er 12750,- ekskl. moms pr. deltager 

Prisen dækker undervisning på seminarene, elektronisk vejledning under 

uddannelsen og forplejning på seminardagene (adgang til formiddagsbuffet, lækker 

frokost inkl. en vand i restauranten samt adgang til eftermiddagsbuffet). 

Tilkøb: 

Hvis du ønsker at overnatte i forbindelse med seminar 1 og seminar 2, kan du 

tilkøbe følgende pakke for 2000,- ekskl. moms indeholdende: 3 retters menu inklusiv 

en genstand i restauranten d. 27. februar, overnatning fra d 27. februar til d. 28. 

februar (enkeltværelse m. morgenmad), 3 retters menu inklusiv en genstand i 

restauranten d. 19. marts og overnatning fra d. 19. marts til d. 20. marts (enkelt 

værelse med morgenmad). Tilkøbet kan ikke ændres og skal bestilles i forbindelse 

med din tilmelding til uddannelsen. 
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Hvordan tilmelder du dig? 

Du tilmelder dig uddannelsen ved at sende en mail direkte til Svend Erik Schmidt 

sets@mail.dk Husk at påføre nøjagtig faktureringsadresse samt evt. eannr. Du skal 

også oplyse, om du vil gøre brug af tilkøbsmuligheden. 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 11. januar 2018. 

Besked om optagelse og uddannelsens gennemførelse: 

Fredag d. 12. januar 2018 modtager du direkte besked om optagelse og 

uddannelsens gennemførelse.  

 

Betaling: 

Deltagere, der er optaget eller deres institution modtager faktura på hele beløbet d. 

12. januar 2018 med betalingsfrist d. 26. januar 2018.  

Yderligere oplysninger om uddannelsen: 

Svend Erik Schmidt mail: sets@mail.dk og mobil: 40430784 

 

Uddannelsen kan også foregå lokalt: 

Hvis en skole eller flere skoler i et område ønsker, at min. 10 medarbejdere 

gennemfører denne uddannelse, er der mulighed for at få uddannelsen afviklet 

lokalt og evt. i egne lokaler.  Kontakt Svend Erik Schmidt for at høre nærmere om 

mulighederne. 
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Svend Erik Schmidt er gennemgående underviser og tovholder på uddannelsen. 

Han er manden bag TV2-serierne: ”Plan B” og  ”SKOLEN – verdensklasse på 100 

dage” – et projekt, der løftede Gauerslund Skole ved Vejle op i blandt de bedste 

skoler i Danmark og som sætter en ny standard for skoleudvikling i Danmark. 

Han var faglig ansvarlig for Løkkefondens Drengeakademi, der afvikledes første gang 

i sommeren 2012 med fantastiske resultater. 

Svend Erik Schmidt er en ofte benyttet foredragsholder hos bookingbureauet 

Athenas og driver sammen med Mariane Schmidt sin egen konsulentvirksomhed og 

løser opgaver inden for såvel den offentlige som den private sektor omkring effektiv 

læring og kommunikation. 

Svend Erik Schmidt samarbejder også med Fastholdelses Taskforce – en del af 

Undervisningsministeriet. Igennem kompetenceudvikling af underviserne er det 

formålet med taskforcen at øge fastholdelsen af unge i ungdomsuddannelserne. 

Sammen med konsulenthuset Inteam er Svend Erik Schmidt og Mariane Schmidt 

hovedkræfterne bag LæringNu – et helt nyt og spændende initiativ med fokus på 

praksisnær læring. Læs mere på www.Læringnu.dk 

Svend Erik Schmidt er ligeledes involveret i Mentor Danmark og afholder webinarer 

og workshops for 3000 mentorer i emner som læringsstile og motivation. 

Svend Erik Schmidt er aktuel med bogen: ”Den Karismatiske Underviser – 10 

konkrete værktøjer”. Bogen er udgivet hos Skolernes Hus. 


