


Det var da et godt møde!
Eller var det? Mads Løkke Rasmussen

Facilitator
Dansk Journalistforbund
mlr@journalistforbundet.dk



Det var i hvert fald et 
møde!

• Der var et link

• Vi loggede på

• Nogen sagde noget

• Efter tur

• Og så var det slut…



Ofte er møder desværre ikke gode

• Det gælder alle slags møder

• Men on-line-møder kan virkelig være slemme



Dårlige møder

• Kom med dit bedste eksempel på et dårligt møde
• Det kan både være fysiske og on-line-møder

• Skriv i chat eller ræk hånden op med Teams





Hvorfor går 
det galt?

Skriv i chatten eller ræk hånden op 
med Teams





Møder = spild af tid

• Ingen dagsorden

• Uklart formål

• Deltagere involveres ikke

• Konflikter håndteres ikke

• Ingen beslutninger træffes

• Der samles ikke op



Alle møder er 
produktionsprocesser

Ellers kan det klares med en mail…



Vi skal skabe rum 
for at mennesker er 
produktivt tilstede



Din guide til planlægning, 
facilitering og evaluering af alle 
møder

Lånt af Christoph Merdes















Særligt for on-line-
møder

Lånt af Katrine Emme Thielke



1. Det tekniske skal være i orden og 
velbeskrevet

• Et ordentligt digitalt møderum

• En god teknisk instruks til deltagerne

• Alle skal sikre, at de har en ordentlig netforbindelse, ordentligt billede og 
ordentlig lyd

• En lille guide til etikette i digitale møder



2. De tre F’er (gælder bade ved fysiske og on-
line møder

• Formål

• Forberedelse

• Facilitering



3. Smil – dit ansigt hænger

• Når webcam’et tændes og skærmen blænder op for alle dine kolleger, så er 
det som om dit ansigt bliver helt dødt. Og slapt. 

• Så find din egen digitale mimik og gestik - din digitale charme. 



4. Ræk hånden op – det er uhøfligt at afbryde

• Mødelederen skal sammensætte et program, hvor der er lagt op til jævnlige 
spørgsmålspauser

• Mødelederen skal beslutte, hvordan andre kan bede om ordet. 



5. Lær af TV-værter og speakere

• I det digitale rum har vi brug for, at der ikke kun er et visuelt program - vi har 
også brug for de auditive markører.

• Så lær af tv-værter og speakere. De er gode til konstant at følge op på, hvad 
der lige er sket og hvad der skal ske om et øjeblik.



Guerillafacilitering 
– Hvad gør man…
• Hvis man bliver inviteret til et møde 

uden en dagsorden?

• Hvis mødet starter uden et klart 
formål?

• Hvis diskussionen kører af sporet?

• En enkelt person dominerer?

• En eller flere deltagere har tabt fokus og 
er i gang med noget andet?

• Beslutninger ikke bliver ført til referat?

• Der bliver ikke opsummeret?



Vil du have bedre (digitale) 
møder!

• Så sørg for at møderne er nødvendige og velforberedte

• Lad dig ikke nøjes med mindre

• Hjælp dem der indkalder

• Sig det videre!

Mads Løkke Rasmussen

Dansk Journalistforbund

mlr@journalistforbundet.dk


