
 

TOVHOLDER INSPIRATION TIL DREJEBOG 
 

EKSEMPLER PÅ PROGRAM PÅ 90 min:  

 

Workshop session 

En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles over et tidsrum for at arbejde 

koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. Det er et format der involverer 

deltagernes praktiske viden, erfaringer og tillader deltagerne at dele viden imellem hinanden. 

Fordelen ved et workshopformat er at man kan forankre viden fra oplæggene eller skabe en 

session hvor man lader deltagerne være en aktiv del. Det giver ofte en god respons fra 

deltagerne at have kunne bidrage aktivt.  

Ulempen kan være, at der ikke er lige så meget tid til faglige oplæg. Det kan dog også blot være 

en session hvor man indkluderer en enkelt reflektionsopgave imellem de faglige oplæg, som 

ikke er lang.  

 

10 min  Introduktion til emnet og agendaen.  

10 min  Hvem er hvem: Bordet rundt:  

Spørgsmål: Hvad er dit navn, hvor kommer du? Hvad er din motivation for at 

vælge denne session 

20 min  Oplæg/debat/paneldebat med fagpersoner indenfor emnet 

5 min  Pause 

5 min  Præsentation af workshoppen  

5 min  Selvstændig refleksion i stilhed over et spørgsmål relateret til emnet 

20 min  Gennemgang af svarmulighederne  

10 min  Grupperne præsenterer deres svar 

5 min De brief - Tak for i dag 

 

Paneldebat session 

En paneldebat betyder flere menneskers meningsudveksling om fx et emne. Det betyder at du 

skal have inviteret oplægsholdere til sessionen som kan repræsentere forskellige synspunkter 

indenfor emnet.  



 
Fordelen ved en paneldebat er, at du kan skabe en debat og større udbytte af de oplægsholdere 

du har inviteret. Du vil kunne få flere vinkler på emnet, og dermed også belyse udfordringer og 

muligheder nemt.  

Ulempen kan være, at dialogen i højere grad er envejs, altså mindre aktivering af deltagerne. Du 

skal også have fundet de rette oplægsholdere, som kan repræsentere forskellige synspunkter.  

5 min  Introduktion af moderator og agendaen 

15 min  Oplæg om emne relateret til sessionsemnet 

 Spørgsmål 

10 min  Oplæg/case præsentation ved panelist 

 Spørgsmål 

10 min  PAUSE 

5 min  Kort opsamling og intro til næste del  

15 min  Oplæg/case eksempel:  

 Spørgsmål 

5 min Kort opsamling og intro til paneldebat og spilleregler  

25 min Paneldebat med spørgsmål fra moderator eller publikum  

 

 

Oplægs session 

Oplægs session er tale der er tænkt som indledning til behandling af et emne eller som 

udgangspunkt for en diskussion. En oplægssession er derfor primært eksperter, videnpersoner 

eller personligheder indenfor emnet, som kan videregive faglig viden til deltagerne.  

Fordelen ved en oplæg er, at du får stort udbytte af dine indlægsholderes viden, og kan sikre, at 

de får taletid nok.  

Ulempen kan være, at dialogen i højere grad er envejs, altså mindre aktivering af deltagerne. Du 

skal også have fundet de rette oplægsholdere. De oplægsholdere skal også kunne levere viden 

som er interessant og relevant, ellers mister sessionen sin berretigelse.    

 

5 min  Introduktion agendaen 

15 min  Oplæg om emne relateret til sessionsemnet 

 Spørgsmål 

15 min  Oplæg/case præsentation ved valgt personlighed 

 Spørgsmål 



 
10 min  PAUSE 

5 min  Kort opsamling og intro til næste del  

15 min  Oplæg/case fra relevant personlighed  

 Spørgsmål 

5 min Kort opsamling og intro til paneldebat og spilleregler  

20 min Oplæg med spørgsmål   

 


