
VÆRKTØJSKASSEN 
TIL MERE 

ENGAGERENDE 
MØDEFACILITERING

UDVIKLET TIL 
SUND BY NETVÆRKET



IDOARRT

At skabe overblik til møder, 
undervisning og events.
At skabe tryghed hos facilitator 
og deltagere.
At skabe fælles retning.
Huskeliste til møder, opgaver, 
undervisning, events mm

Involver deltagerne i 
udarbejdelsen. 
Laves grafisk. 
Brug dele af IDOARRT. 

VEJLEDNING:
Intention: Hvorfor er vi her? 
Hvad er det overordnede formål? 
Desired Outcome: Hvad skal vi 
stå tilbage med når mødet er 
slut? Hvad er de konkrete mål/
udbyttet af mødet?
Agenda: Hvad er der på 
programmet? Punktform. 
Rules: Rammer/regler og mind-
set for mødet. Kan være både 
konkret og abstrakt. 
Roles: Hvilke roller er der? 
Hvad forventer du af deltagerne, 
og hvad kan de forvente af dig? 
Time. Hvad er den overordnede 
tidsramme?

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



7 X  HVORFOR?

At opnå forståelse af egen 
motivation for at være tilstede.
At involvere den enkelte i temaet. 
At give deltagerne større for-
ståelse af hinanden. 
At komme et spadestik dybere 
ned end “fordi jeg får løn for det” 

Stil spørgsmålet “hvem er du? x7” 
for at skabe større forståelse af 
alt der gemmer sig under over-
fladen. 
Skru op/ned for antal spørgsmål. 
Stil andre “Hv-spørgsmål” x 7

VEJLEDNING:
Bed deltagerne gå sammen i par. 
Person A starter med at spørge 
person B “hvorfor er du her?” - 
Person B svarer. 
Person A stiller igen det samme 
spørgsmål “hvorfor er du her?” 
og person B svarer. Dette 
gentages 7 gange. 
Person A skal ikke kommentere, 
men bare lytte til svarene. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



JEG BAKKER OP

At få deltagere til at tage stilling 
og bakke op om udsagn/tema/
agenda. 
At få overblik over deltagernes 
motivation. 
At træne deltagernes evne til at 
sige sin mening foran andre. 

Bruges som redskab til evaluering
eller som forventnings-
afstemning. 
Hav et par statements klar 
inden mødet, som deltagerne kan 
vælge mellem.  

VEJLEDNING:
Bed deltagerne stille sig i 
rummet, hvor de kan bevæge sig 
frit, og hvor de kan se hinanden. 
Deltagerne bedes stille sig frem 
og sige et udsagn, eksempelvis 
“jeg er her i dag fordi...” og stille 
sig et sted i rummet med plads 
bagved dem. 
De andre deltagere, der er enige 
med udsagnet, kan “bakke op” 
ved at stille sig fysisk bag ved 
personen. 
Man må gerne bakke op om flere 
udsagn. 
Facilitatoren kan evt spørge ind 
til udsagnene, og hvorfor folk 
bakker op/ikke bakker op. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



1-2-MANGE

At øge forskelligheden og 
mangfoldigheden i svar, idéer og 
oplæg.
At få alle på banen i en opgave. 
At give tænkeplads til de 
introverte deltagere
Fjerne eventuelle usikkerheder i 
forhold til forståelse af opgaven. 

Skru op/ned for tiden i de 
forskellige faser. 
Kør 1-2-1-2-Mange
Kør 1-2-4-8-16
Kør 1-Mange.

VEJLEDNING:
1-2-Mange er en måde at 
organisere deltagerne, når de skal 
arbejde med et emne, bearbejde 
et oplæg eller forholde sig til et 
input. 
Lad deltagerne få tid til at 
arbejde individuelt, så i par og 
derefter i gruppen/plenum. 
Dette gør at alle forholder sig til 
emnet, at de kan fjerne eventuelle 
usikkerheden i forhold til at sige 
noget i den store gruppe, eller 
til om man har forstået opgaven 
rigtigt. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



KØB OG SÆLG

At se sig selv værende et lærings-  
fællesskab. 
At give individet i gruppen 
mulighed for at se sig selv som 
bidragsyder. 
At skabe gode rammer for læring 
og netværk. 

Mindre grupper for mere intimitet 
og tryghed. 
Hæng alle køb/salg papirerne op 
og lav en fernisering, så 
deltagerne kan se hvad alle i 
gruppen kan bidrage med og 
søger. 

VEJLEDNING:
Bed alle om at udfylde en 
personlig køb/salg side.
 Køb: Hvad vil jeg gerne have 
ud af netværket? /Hvilke kom-
petencer vil jeg gerne udvikle 
gennem netværket?
Salg: Hvilke kompetencer, 
interesser, talenter og/eller 
værdier kan jeg bidrage med til 
netværket? 
Derefter går man i 6-8 mands-
grupper, og deler sine køb/salg 
sider, én efter én. 
En plenumrefleksion til sidst kan 
øge bevidstheden om både kom-
petencer og læringsmål i grup-
pen. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



VERDENS BEDSTE PUBLIKUM

At gøre folk bevidste om deres 
rolle som lyttere/deltagere til 
møder. 
Skab energi/sjov inden præsenta-
tioner. 
Gør folk bevidste om hvordan 
deres egen energi, kropsholdning 
og attitude påvirker personen på 
“scenen”. 

Bed deltageren der går ud, om at 
præsenterere en lille kort ting. 
Lav “verdens værste publikum” 
for at lære fra “worst case 
scenario”. 

VEJLEDNING:
Bed én deltager gå ud af rummet 
(Gerne én, der ikke har noget 
imod at være i centrum). 
Bed de resterende 
deltagere om at forholde sig til, 
hvordan man kan få personen, 
som skal på “scenen” til at få den 
bedst mulige oplevelse. Hvad gør 
man som publikum? Hvad gør 
man rent fysisk? Hvad gør man 
ikke? 
Bed nu deltagerne om at være 
verdens bedste publikum, når 
deltageren uden for døren, 
kommer ind og præsenterer.  

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



LINIEDOMMEREN OG DSB DAMEN

At give opgaver som hjælper 
gruppen med at:
  At få opsamlet og delt viden
  At holde tiden.
  At holde fokus på opgaven.
  At engagere nogle af dem, der 
  sjældent tager en rolle.

Give artifakter til rolleindehav-
erne, der tydeliggør deres rolle.
Brug “sjove” ord til at 
symbolisere de “irriterende” 
påmindelser. Eks “Outside = Husk 
at hold fokus”

VEJLEDNING:
Introducer forskellige roller til 
gruppen. 
DSB-damen: Holder styr på 
tiden, sørger for vi når tingene til 
den rette deadline. 
Linjedommeren: Sørger for at 
“bolden bliver på banen” - altså 
at gruppen holder samtalen in-
denfor emnet, styrer dialogen og 
sørger for alle bliver hørt.
Høsteren: Sørger for at opsamle 
viden og få skrevet vigtige punk-
ter og erfaringer ned. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



HØSTEREN

At give opgaver som hjælper 
gruppen med at:
  At få opsamlet og delt viden
  At holde tiden.
  At holde fokus på opgaven.
  At engagere nogle af dem, der 
  sjældent tager en rolle.

Give artifakter til rolleindehav-
erne, der tydeliggør deres rolle.
Brug “sjove” ord til at 
symbolisere de “irriterende” 
påmindelser. Eks “Outside = Husk 
at hold fokus”

VEJLEDNING:
Introducer forskellige roller til 
gruppen. 
DSB-damen: Holder styr på 
tiden, sørger for vi når tingene til 
den rette deadline. 
Linjedommeren: Sørger for at 
“bolden bliver på banen” - altså 
at gruppen holder samtalen in-
denfor emnet, at der bliver holdt 
fokus og evt at alle bliver hørt. 
Høsteren: Sørger for at opsamle 
viden og få skrevet vigtige punk-
ter og erfaringer ned. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



CAFÉ DIALOG

At dele viden eller kvalificere 
idéer i store grupper. 
At engagere og aktivere alle delt-
agerne i en udfordring. 

Arbejde med det samme tema/
spørgsmål ved hvert bord og lad 
anden runde være en “gæster-
unde” hvor deltagerne ved bor-
det (udover linjedommeren og 
høsteren) går ud og “spejder”, 
lytter og får erfaringer ved de an-
dre borde. 
Varierer antallet af runder. 
Hav temaer for hver runde: 
eksempelvis “best practice”, 
“kritisk stemme” eller “nye idéer/
tiltag”

VEJLEDNING:
Deltagerne placerer sig 4-8 ved 
hvert bord. Ved hvert bord er 
der en problemstilling eller et 
spørgsmål som grupperne skal 
forholde sig til. 
2 af deltagerne ved bordet får 
fordelt roller. 
Liniedommer: Sørger for vi er på 
sporet i samtalen, styrer dialo-
gen, sørger for alle bliver hørt. 
Høsteren: Sørger for at skrive de 
vigtigste punkter ned og aflevere 
det til sidst. De resterende delt-
agere bedes bidrage til samtalen. 
Facilitatoren sørger for at tage 
tid, og få deltagerne til at flytte 
sig til et nyt bord efter endt tid. 
Liniedommeren og 
høsteren bliver ved bordet. 
Til sidst bedes høsteren opsamle 
pointerne fra bordet. 
Evt med 2 hjælpesætninger: 
“Det vigtigste vi tager med os fra 
dialogen er....”
“Næste skridt er....”

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



KVADRANTEN PÅ GULVET

At danne sig et overblik over en 
situation/emne. 
At evaluere et emne/en idé.
At give plads til den kritiske 
stemme også. 
At strukturere samtaler så man 
kommer hele vejen rundt. 

Laves på et papir. 
Lav et af felterne blanke. 

VEJLEDNING:
Lav 4 store områder i rummet, 
så der skabes et kvadrant. Brug 
tape, kridtstreger eller hvad du 
har til rådighed. 
Start hvor du vil i kvadranten. 
Bed deltagerne stille sig i et af 
felterne. 
Brug 2-5 minutter på at tale 
parvis, om deres input til det felt. 
Derefter deles i plenum. 
Plus: Hvad fungerede?/Hvad 
virker for mig? /hvad er positivt? 
Minus: Hvad fungerede ikke? 
Hvad virker ikke for mig? Hvad er 
negativt? 
Spørgsmålstegn: Hvilke 
spørgsmål står jeg tilbage med? 
Hvad vil jeg lære mere om? 
Pære/pil fremad: Hvad vil jeg 
tage med mig? Hvilke idéer/tiltag 
vil jeg arbejde videre med?

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



JAZZ HANDS

At tilkendegive enighed. 
At bakke udsagn op uden brug af 
sprog.
At mærke om der er opbakning i 
rummet.
At undgå for mange ord og 
gentagelser.

Bruges som check ind
Bruges som check ud
Lav jeres egen lydløse 
bevægelse

VEJLEDNING:
Vis jazz hands bevægelsen til 
deltagerne. 
Forklar formålet med at bruge 
jazz hands. 
Introducerer det, som et værktøj, 
man kan bruge i store 
grupper, hvor man kan tilkende-
give enighed, uden selv at skulle 
sige det samme. 

HACKMULIGHEDER:BRUGES TIL:



NOTER:



NOTER:



www.handlemod.dk


