
Facilitering af 
onlinemøder

 
Playmakers håndbog

Sådan får du engagement og 
ejerskab gennem skærmen
Mette Ullersted og Katrine Kent
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Det tomme rum
Sådan sikrer du, at du får tilstrækkelig feed-
back fra deltagerne på dine onlinemøder.

Få svar på:

n Hvilke to spørgsmål du ALDRIG skal stille på 
 online møder

n Hvordan du får dine deltagerne til at 
 være aktive

n Hvorfor du skal overkommunikere – og 
 hvordan du gør det uden at føle dig som en idiot

n Hvordan dine deltagere ikke kan undgå at  
 melde ind og bidrage

n Hvorfor du ikke skal lade ’ordet være frit’

n Hvordan I skifter lokale eller strækker ben  
 – og hvor ofte I skal gøre det
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Det føles, som om jeg taler med mig selv. Jeg kan slet ikke 
mærke noget liv og bliver i tvivl om, hvor mange der har sat 
mikrofonen på ”mute”. 

Er der nogen derude???

Forstår de, hvor jeg vil hen?

Er de overhovedet engagerede i det her tema?

Frederik er konsulent i en statslig styrelse og kalder sig selv for ”interaktionsmø-
deleder”. Han bruger sit kropssprog og sin gode evne til at aflæse andre meget i 
sit job. Hans kolleger beskriver ham som levende, veltalende og autentisk.

Han opfanger lynhurtigt de små nuancer i tonefald og mimik hos sine interessen-
ter og ved, hvor han skal komme dem i møde for at få det nødvendige engage-
ment.

Frederik skal præsentere et nyt koncept overfor de interessenter, som meget gerne 
skal købe ind på hans projekt. Han indkalder til virtuel præsentation og drøftelse og 
har to hovedformål med mødet:

Han skal sælge ideen og overbevise interessenterne om konceptets fortræffelig-
heder.

“
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Og han skal afkode, om de har forbehold, og finde ud af, hvordan 
det kan løses – gerne undervejs på mødet.

Efter mødet spørger en af hans kolleger, hvordan præsentationen gik. 

”Aner det ikke. Jeg har slet ingen pejling på, om folk er med. Det 
føles som at slå i en dyne til de her møder. Jeg kan ingen respons 
få, så jeg bliver helt forbandet og vil bare have det overstået. Der 
er intet engagement, så mit eget engagement forsvinder også, og 
jeg vil bare aflevere budskabet. For mig er de virtuelle møder et 
helt dødt medie.”

Virtuelle møder er ikke som fysiske møder

Det er ikke dig, der er noget galt med, hvis du har det ligesom 
Frederik, eller som om du har løbet et halvmaraton, efter du har 
faciliteret et 2 timers videomøde.
 
Det virtuelle møde ER mere anstrengende for din hjerne og din 
underbevidsthed, selv når teknikken spiller, og både lyd og billede 
går klart igennem. 

Du mangler simpelthen de ubevidste følelsesmæssige signaler, 
som du til fysiske møder let og ubesværet opfanger og på et 
splitsekund reagerer på.

Når du faciliterer et videomøde, scanner din hjerne desperat efter 
feedback på det, du siger og gør. 

Du leder helt ubevidst efter tegn på, hvad der sker i det sociale 
rum på mødet – tegn, som ikke findes på samme måde i det 
virtuelle rum.

Vidste 
du det?
De ingeniører, som op-
fandt telefonen, vurde-
rede, at de kunne ind-
fange de vigtigste varia-
tioner i den menneskeli-
ge stemme, hvis de fik 
teknikken til at dække 
spændet mellem 85 
hertz og 255 hertz. 

Det skarpe menneske-
lige øre kan imidlertid 
opfange lyde fra 20 
hertz til 20.000 hertz.

”Can you Hear me?”, 
Nick Morgan, Harvard 
Business  Press, 2018
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Derfor mangler vi feedback på virtuelle møder

Siden tidernes morgen har vores hjerne og vores underbevidsthed 
lært sig kommunikation ved at være ansigt til ansigt.

Vi har lært at forstå betydningen af det lille bitte løft med 
øjenbrynet, ændringen i tonefald (det vi kalder undertoner) og den 
minimale anspændthed hos den anden, som vi mere fornemmer 
end ser med det blotte øje. 

Hovedparten af vores kommunikation sker ubevidst, baseret på 
vores følelser, og uden at vi anstrenger os med vores bevidsthed. 
Det første vi gør, når vi møder et nyt menneske, er at afkode den 
andens intention. Det sker helt automatisk og ubevidst. 

”Er det en ven eller fjende, jeg sidder overfor?” spørger vores 
urhjerne os som det første, når vi møder et nyt menneske. Og den 
svarer lynhurtigt selv på spørgsmålet, uden at vores bevidsthed 
har opdaget, hvad der foregår. 

Når vi ikke er sammen fysisk, men kun virtuelt, mangler vi 
størstedelen af de informationer om følelser og intentioner, som 
vores følsomme system er vant til automatisk at reagere på som 
det første. Vi mangler alle de signaler i rummet som vores 
ubevidste hjerne har brugt 300.000 år på at træne sig i at opfange 
og reagere på.

Det er klart, du bliver træt!
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Dos and don’ts
Frederik – hvis store styrke er hans evne til at skabe resonans hos 
dem, han mødes med – bliver selvfølgelig frustreret, når hans 
kompetencer pludselig kommer til kort. 

Og du kommer heller aldrig til at kunne kompensere fuldt ud for de 
manglende ubevidste og følelsesmæssige signaler, når du holder 
virtuellemøder. 

Men der er en række ting, du kan gøre for at sikre dig feedback på 
de virtuelle møder.

Det første, der kan hjælpe dig, er at acceptere, at virtuelle møder 
fungerer anderledes. Du har fortsat brug for dine sociale 
kompetencer, men du skal lære at bruge dem i en anden kontekst.

Do Don’t
1. Overkommuniker! Råb ikke – selvom det er fristende

2. Spørg konkret og præcist 
efter feedback fra deltagerne

Stil ikke åbne spørgsmål

3. Bed ofte om en kort og 
konkret status fra deltagerne

Tro ikke, at ”Ordet er Frit” afspejler 
deltagernes engagement

4. Hold pauser Tag aldrig 2 timer i plenum med 
snak, snak og snak

1. Overkommuniker!

Når vi holder virtuelle møder, er vi nødt til at overkommunikere. 
Det skal vi for at tydeliggøre vores egne budskaber og intentioner 
og for at kunne aflæse mødedeltagernes følelsesmæssige og 
kognitive respons. 
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Du kan med fordel skrue lidt (men kun lidt) op for din mimik, dit 
smil (som beroliger den anden) og din udtale.

Du skal dog gøre det meget strategisk og bevidst.  

Det, de fleste savner, når de holder virtuellemøder, er at kunne 
fornemme, hvordan deltagernes følelsesmæssige og kognitive 
tilstand er lige nu. 

Vi kan godt få vores mødedeltagere til at forklare med ord, men vi 
mangler fornemmelsen af, hvad der præcist ligger i det, de siger, 
og hvordan de har det med det? Hvis du er heldig, kopierer dine 
mødedeltagere den måde, du agerer på, og skruer selv op for 
mimik, smil og udtale, så de også bliver nemmere for dig at læse.

2. Spørg konkret og præcist efter feedback fra deltagerne

Til det virtuelle møde skal du spørge mere direkte efter feedback, 
end du er vant til. (Hvis du slet ikke er vant til at bede om feedback, 
skal du se at vænne dig til det nu.)

Du skal især spørge til de deltagere, som du ikke har hørt fra 
endnu, og du skal spørge hver enkelt af dem direkte. 

n Karen, hvad tænker du lige nu om den retning, projektet  
 er ved at tage?
n Henrik, du har erfaringer fra et lignende projekt, vil du  
 ikke sige lidt om, hvordan de matcher med det, vi er ved  
 at beslutte?
n Maja, vi har ikke hørt fra dig i et stykke tid. Hvordan ser  
 denne her idé ud fra jeres perspektiv?

NEJ - vi skal hverken 
råbe højere eller 
forsøge at presse 
vores torso helt ind 
gennem skærmen, 
selvom vi kan få lyst 
til det. 
 
Vores ubevidste 
hjerne giver os 
indtryk af, at den 
person, vi sidder 
overfor, er længere 
væk, end vedkom-
mende reelt er, alene 
fordi vi mangler 
impulser som lufttryk, 
dufte og undertoner.
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De to spørgsmål, som du ALDRIG skal stille

Åbne spørgsmål som ”Er der nogen der har flere kommentarer?” 
eller ”Hvad tænker I?” kan være vanskelige at svare på til det 
virtuelle møde (og såmænd også til det fysiske møde). Deltagerne 
bruger endnu mere tid og energi på at overveje, om deres kom-
mentar nu er relevant – og kan de sige det, de tænker, højt? –  
netop fordi de ikke kan læse din og de andre deltageres intention 
og kropssprog.

                    

For at få en bedre fornemmelse af, hvor dine mødedeltagere er 
henne efter mødet, så sæt tid af til at afrunde og samle op på 
mødet og på, hvor langt I nåede med projektet eller temaet. 

Spørg ind til det område, der er mest værdifuldt at få feedback på. 
Det kan spare dig for meget efterarbejde og gætterier, hvis du 
sætter tid af til en ordentlig afrunding.

Det betyder, at du – 5-10 minutter, før I slutter – skal begynde at 
lukke temaet ned, så du kan få tid til at spørge ind til deltagerne.

Fald ikke for fristelsen til lynhurtigt at logge af, så du kan slappe af 
og puste ud, når skærmen er slukket. 
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Gad vide hvad
hun fisker
efter…..?

Så hvad
tænker I?

Bare sig det højt

Er der nogen der 
har flere

kommentarer?

SPØRG!
Den, der tier, 
samtykker IKKE, når 
mødet foregår online.

Tavshed kan være 
udtryk for anspændt-
hed, distraktion eller 
utilfredshed.
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Lav i stedet en ”check ud” for deltagerne, og regn med 1/2–2 min. 
pr. deltager. (Se den digitale toolbox for forklaring på ”Check ud”.)

NB: Vær opmærksom på, at dit spørgsmål ikke skal invitere til at 
drøfte en masse nye ting, men skal være opsamlende og afsluttende. 

3. Bed ofte om en kort og konkret status fra deltagerne

For at få en fornemmelse af, hvor deltagerne er henne, så bed om 
en status undervejs på mødet. 

Du kan spørge og bede om korte svar eller aftale et enkelt system 
for tilkendegivelse af status allerede ved mødets start. 

Det kan gøres på flere måder, og du kan lige så godt udnytte den 
specifikke teknologi, du sidder med. 

Brug også gerne emojis  – de er opfundet til det samme – nemlig 
at lægge en følelsesmæssig nuance ind i et virtuelt svar. Lad delta-
gerne bruge dem i chatten, brug dem selv som mødeleder for at 
fortælle, hvor du er, og introducer, hvorfor det er vigtigt at bruge 
dem, inden du starter mødet.

4. Hold pauser 

Det er ikke kun dig som mødeleder, der kan blive udmattet af det 
virtuelle medie. 

Deltagerne bliver også trætte af at være på feedback-jagt. 
Alles hjerner er meget mere på arbejde, når de skal lede efter de 
tegn og koder, som vores underbevidsthed plejer at klare for os, 
uden at vi lægger mærke til det. 
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Gad vide, hvad han 
egentlig tænker om 

det her projekt?

Bliver han stresset 
over den deadline, vi 

drøfter?

Gid jeg kunne se 
bagom den faktuelle 
status, de leverer, og 
opdage, hvad der i 

virkeligheden foregår 
derude.

“
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Derfor er det en god ide at

n holde forholdsvis korte møder online – eller lægge pauser  
 imellem sessionerne. Hellere 2 x 2 timers virtuelt møde end et  
 langt møde på 4 timer.

n lægge ”strække-ben-pauser” ind efter ca. 45 minutter – det er  
 anstrengende at sidde ved skærmen længere end 45 minutter  
 ad gangen.

n give deltagerne en pause fra plenum ca. hvert 10. minut. Her kan du fx bruge  
 breakout rooms – grupperum – og lade deltagerne forholde sig til en konkret
 afgrænset opgave to og to. 

BREAKOUT ROOMS er en funktion, som flere mødeprogrammer har, fx Zoom.

Breakout rooms gør det muligt for deltagerne simultant at mødes i små 
undergrupper, og du kan som administrator på forhånd bestemme, hvem 
der skal være i gruppe med hvem. 

Du kan også besøge de forskellige grupper og stille spørgsmål eller afklare 
opgaver. Og du kan indstille dine breakout rooms, så deltagerne automa-
tisk ryger tilbage til plenum efter et stykke tid.

Brug breakout rooms på samme måde, som du til fysiske møder bruger ”gå 
lige sammen to og to og drøft…” eller ”vi laver tre grupper, og så vil jeg 
bede hver gruppe finde de tre bedste forslag”.
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Resten af bogen… 
kan du få fingrene i ved at klikke lige her.
Her finder du også tilmeldingen til
Playmakers kursus i Facilitering
af onlinemøder

Kapitel 1    Det tomme rum 
Sådan får du tilstrækkelig feedback
fra deltagerne.

Kapitel 2    Vi mangler online kage
Sådan skaber og vedligeholder du relationer på virtuelle møder.

Kapitel 3    Kaos!
Sådan styrer du deltagerne sikkert gennem mødet.

Kapitel 4    Undgå Onslow-fælden
Sådan fremstår du professionel, også når du sidder derhjemme.

Kapitel 5    Stram op!
Sådan skaber du mødedisciplin og god mødekultur.

Kapitel 6   Gør det visuelt
Sådan gør du dine onlinemøder mere grafiske og involverende.

 Kapitel 7  I  Den digitale værktøjskasse
 30 værktøjer til facilitering af onlinemøder

Facilitering af onlinemøder

 
Playmakers håndbog

Sådan får du engagement og ejerskab gennem skærmenMette Ullersted og Katrine Kent

https://landing.metteullersted.dk/facilitering-af-online-moeder/

