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Hvilket billede repræsenterer bedst jeres forhold til 
at lede virtuelle møder eller undervise online?
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Formål
Give jer viden, værktøjer og inspiration til at 
lave virtuelle møder og workshops: 
 
● Hvor både du og dine deltagere er 

engagerede og nærværende. 

● Hvor I omsætter snak til handling, og 
forankrer viden fra mødet. 



Mål 
 
En didaktisk model for virtuelle møder

 
 Konkrete tips og værktøjer, som I kan bruge 
med det samme

 
  I har omsat dagens viden til handling

 



Rammerne

Der bliver ingen pauser 😬 75 minutters action 
og værktøjer!
Anne + Peter: Styrer slagets gang,
Deltagerne: Bidrager, sætter ord 
og handling på 
Jan: teknisk support. 

OBS: 
Der bliver lidt gentagelser fra sidst. 
Feel free to fuck up 
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Hvorfor er onlinemøderne anstrengende?

Vi får ikke fat i de små nuancer, 
undertoner og følelsesmæssige 
signaler som vores hjerne opfanger 
helt ubesværet og ubevidst når vi 
sidder sammen fysisk.



Hindringer for deltagelse

Der er meget på spil ift. at være inde eller ude af gruppen. 
Det rammer vores dybeste eksistentielle angst.  
Det gør også forskellen mellem at være aktiv eller passiv til møder



Hindringer for deltagelse

Frys-, kæmp- eller flugtinstinktet tager over til onlinemøderne, hvis ikke der 
er skabt trygge og tydelige rammer. 



Fundamentet: 
1. Skab psykologisk tryghed! 

● Italesæt formål og mål med mødet
● Overkommuniker (krop, mimik, gestik og 

øje/kamera-kontakt)
● Italesæt deltagernes rolle
● Invester i det sociale

 



Fundamentet: 
2. Aktiver dine deltagere 

Få deltagerne på banen hurtigt (inden 10 min)
Sæt klare rammer for deltagelse
Lav mange skift 
1-2-mange princippet

 



Fundamentet: 
3. Tag værtskabet - både teknisk og relationelt

- Hvordan kan du hjælpe dig selv og dine 
deltagere med teknikken før og under mødet? 
- Vis og italesæt hvilken fest du inviterer ind 

til (Online etikette)
- If you dont learn to fail, you fail to learn 
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Holdninger på linje
I hvilken grad var den didaktiske grundmodel ny inspiration til 
afvikling af dine virtuelle møder?

1) Slet ikke  5) Både/og  10) i høj grad



Afstemning: 
Hvad er det vigtigste at arbejde videre med for dig (i forhold 
til afvikling af dine virtuelle møder?)

Skriv tallet samt hvorfor i chatten

1) Fundamentet
2) Før møderne
3) Starten
4) Engager
5) Afslut
6) Efter mødet



Refleksionsspørgsmål:

Hvad har været den største aha-oplevelse for dig i dag?

Skriv i chatten



Afslut:
Opsamling, refleksion og evaluering
Metoder:
Afstemning, holdninger på linje,  
refleksionsspørgsmål i chatten,

OBS: 
Husk individuel tænke- og skrivetid. 
Deltagernes skriftlige kompetencer
Få alle stemmer hørt



Handleplan:

Hvad vil du konkret arbejde med til dit næste virtuelle møde? 

- skriv i chatten



Tag første skridt - handletid til mødet

Det første skridt er det sværeste - tag det til mødet! 

Hvad er det allerførste skridt som du kan tage inden for 5 
minutter? 
Tag handling nu! 

Eksempler: 
Sæt tid i kalenderen
Send en mail/sms - og aftal at tale nærmere
Ring til kollega
Indkald til møde
Start på dagsordenen
Se en video om emnet



Afslut:

Handling: 
Metoder:
Handleplan: Hvem gør hvad hvornår
Handletid til mødet - Tag første skridt

OBS: 
Deadlines og aftaler forpligter
Det forpligter at sige det højt
Det første skridt er det sværeste



Pointer

Brug den didaktiske model til at skabe overblik over dine 
virtuelle møder
Undgå “mødeemhætten” ved at indføre handletid til mødet 
Forpligt dig ved at sige din opgave højt til andre
Tag første skridt til mødet fordi det hjælper dig med det 
næste skridt



Tak for i dag

Brug det I kan bruge

Hack det / test det / gør det til jeres redskaber! 

Anne Eggebrecht

Peter Laut Matzen 

www.handlemod.dk 

http://www.handlemod.dk

