Blive bedre til virtuel facilitering
Bo Krüger, Facilitator og Mødedesigner
“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”
Arthur C. Clarke

Hvornår rammer du sweet spottet?

Den teknologisk udvikling, øget globalisering og et konstant krav om effektiviseringer har gjort at virtuelle
møder har fundet indpas overalt i samfundet. Coronakrisen har accelereret denne udviklingen betydeligt,
og på kort tid rykket udbredelsen af virtuelle møder flere år frem i tiden.
Den usikkerhed mange har haft i forhold til at bruge teknologien, er blevet afløst af nysgerrighed og timevis
af daglig praktisk træning i brug af virtuelle møde- og undervisningsplatforme. Samtidig har den øget og
pludselige efterspørgsel tvunget leverandørerne til at udvikle brugervenligheden og kvaliteten af deres
produkter i rekordfart. Da nedlukningen af det amerikanske samfund i forbindelse med Coronakrisen for
alvor tog fat, medførte det bl.a. at Zoom appen blev downloaded mere end 2 mio. gange om dagen.[1]
I takt med at brugernes kompetencer udvikles og brugervenligheden af de virtuelle teknologier stiger, vil vi
gradvist nå et sweet spot, hvor virtuelle møder, vil blive oplevet som næsten ligeså godt og i nogle
tilfælde nemmere og bedre at bruge end fysiske møder.
Se nedenstående model og vurder, hvor på kurven du befinder dig. Jo flere kompetencer du har fået, f.eks.
gennem træning i virtuel facilitering, jo hurtigere vil du nå dit sweet spot.

Virtuelle møder er fleksible, billige og de sparer tid, transport og penge og glimrer ved at have et lille CO2aftryk. Virtuelle møder og undervisning vil i fremtiden blive en naturlig del af vores arbejdsliv, ingen tvivl
om det.
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Hvad er virtuel facilitering?

En simpel definition på virtuelle møder er: “Når deltagerne mødes på samme tid online eller i et virtuelt
miljø”.
Det er klart, at det kræver en helt særlig form for facilitering at mødes på denne måde. Hvis det er svært at
lave et godt møde i den fysiske verden, er det på mange måder endnu sværere i den virtuelle verden.
Tekniske udfordringer, manglende fælles kontekst og begrænset nonverbal kommunikation er nogle af de
barrierer, der gør det svært at hold et godt virtuelt møde. Omvendt åbner teknologien for nye muligheder
for at kommunikere og samarbejde.

Rollen som virtuel facilitator

Rollen som en virtuel facilitator er på mange måder lig facilitatorrollen på fysiske møder. En facilitator er en
person, der gør det nemt for en gruppe at nå sit mål. Det kan f.eks. være på et møde, i en workshop eller på
en konference. Den eneste forskel er at den virtulle facilitator ikke gør det i et mødelokale men online eller
i et virtuelt miljø. Facilitatoren vil som oftest opnå dette ved at tilrettelægge og gennemføre en proces, der
fører til at deltagerne opnår det, der er målsætningen for aktiviteten, f.eks. at træffe beslutninger, at finde
løsninger på komplekse udfordringer eller at dele viden.
Facilitatorens vil typisk være ekspert i processen og ikke nødvendigvis det faglige indhold, i modsætning til
en rådgiver som er faglig ekspert, men ikke nødvendigvis har de store proceskompetencer. En underviser vil
ofte have brug for omfattende faciliteringskompetencer, for at kunne engagere sine deltagere. Derfor kan
mange af de råd og tips der er beskrevet i denne artikel også bruges, hvis du laver virtuel undervisning.
Se forskellen på de forskellige roller i nedenstående model.
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Typisk vil facilitatoren søge at forholde sig neutralt til det indhold, der arbejdes med, da det er vigtigt for
hans legitimitet hos deltagerne, at de oplever, at han arbejder for det fælles bedste og ikke benytter sin
position til at gennemtrumfe egne interesser eller holdninger. Af samme grund kan det sommetider være
en fordel, at have en facilitator udefra, som ikke er en del af verserende politiske og faglige uenigheder,
eller at delegere rollen til en mødedeltager, som ikke har for mange personlige interesser i eller holdninger
til emnet.

Fordele og ulemper ved virtuel facilitering vs. analog facilitering?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at afholdelse af et virtuelt møde er noget helt andet end at holde et
fysisk møde. Mange tror fejlagtigt, at de bare kan afholde mødet fuldstændig, som de ville have holdt et
fysisk møde. Det kan selvfølgelig lade sig gøre, men forme kræver andre metoder, hvorfor resultatet
formentlig ikke bliver ligeså godt, som det kunne blive. I nedenstående model er en oversigt over nogle af
de største forskelle på virtuelle og analoge møder.
Muligheden for...

Analoge møder

Virtuelle møder

Fokus

GOD

DÅRLIG

Relationer

RIGTIG GOD

DÅRLIG

Nonverbal kommunikation

GOD

DÅRLIG

Variation

GOD

GOD

Effektivitet

GOD

RIGTIG GOD

Fokus
I virtuelle møder er der potentielt masser af forstyrrelser. Det kan være et barn der græder i baggrunden,
en Facebook notifikation på din skærm, eller en tur ud i køkkenet efter en kop kaffe. F.eks. viste en
amerikansk undersøgelse at 47% af de adspurgte havde være på toilettet i løbet af et virtuelt møde (så må
man bare håbe på, at de fik slået mikrofonen fra).
Vores evne til at fokusere er som regel afhængig af, hvor interessant vi synes en opgave eller et emne er, og
i hvor høj grad vi føler, at vi kan bidrage1. Det er derfor ikke muligt, at sige præcis hvor lang tid, vi kan
bevare fokus på et virtuelt møde. Men der er almindelig enighed om, at vores opmærksomhed er kortere
når vi kikker på en person på en skærm fremfor at vi ser personen siddende ved siden af os, i et
mødelokale. Nogle eksperter er nået frem til, at det er vanskeligt at holde deltagerne opmærksomhed i
meget mere end 10 minutter.2 Det betyder, at du skal engagere deltagerne ofte, for at fastholde deres
fokus og opmærksomhed.
Bygge relationer
Tryghed, tillid og positive konstruktive relationer er som regel afgørende for at kunne etablere et effektivt
samarbejde samt skabe motivation og trivsel hos deltagerne. Det er langt sværere at etablere tryghed og
tillid i et virtuelt rum end det er i et fysisk rum. Harvard Professor David H. Maister har i sin forskning
fundet ud af, at “intimitet” er afgørende for at kunne skabe tillid mellem mennesker3. Intimitet kommer
som regel, hvis du skaber følelsesmæssige forbindelser med et andet menneske, hvilket er langt nemmere i
en fysisk virkelighed, hvor vi kan se, lugte og fornemme hinanden. F.eks. frigøres hormonet oxytocin i
hjernen, når vi berør eller har øjenkontakt med en anden person4. Oxytocin er også kendt som
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“kærlighedshormonet”, fordi det giver en følelse af lykke og velvære og hjælper mennesker med at knytter
tætte bånd til hinanden
Nonverbal kommunikation
En stor del af den menneskelige kommunikation foregår nonverbalt. Kropssprog, ansigtsmimik og et glimt i
øjet, hjælper os til at afkode hinanden og forstå underteksten i det den anden siger. Uden nonverbal
kommunikation kan vigtige kommunikative færdigheder som ironi, humor og empati være vanskelig at
mestre. Det er således vanskeligere at justere og tilpasse sig sin kommunikation i et virtuelt rum, hvor man
kun har begrænset adgang til at læse de andre deltageres reaktion.
En anden sideeffekt ved virtuelle møder er, at vi ikke nødvendigvis deler den samme kontekst, fordi vi
sidder vidt forskellige steder. Vi ved at de fysiske omgivelser påvirker vores tænkning og adfærd. F.eks. viste
et studie, at vi typisk føler os mere motiveret og stimuleret i et rum med kurver, end i et rum fyldt med
rette linjer.5 En deltager sidder måske på kontoret i Ålborg, en anden i rækkehuset i Vanløse, mens en
tredje sidder i Heathrow og venter på sit fly. Når vi sidder i vidt forskellige steder, måske endda i forskellige
tidszoner, er det sværere at komme i den samme stemning og få en fællesskabsfølelse, end hvis vi sad i det
samme rum, med den samme stemning, det samme lys, de samme lugte og på de samme slags stole.
Variation
Det er en del af menneskets natur at være undersøgende og udforskende6. Hjernen trives godt med
variation. Når ting bliver ensformige og monotone begynder vi at kede os og vores opmærksomhed toner
ud. Et godt møde er derfor varieret i form og indhold.
Virtuelle møder gør det muligt at kommunikere og engagere deltagerne på mange forskellige
måder. Fordelen er, at alle sidder foran en skærm, hvilket gør det nemt at vise billeder, en video eller
afspille lyd. Vi får desuden mulighed for at engagere deltagerne på nye måder. Vi kan f.eks. lave en Word
Cloud, simultan brainstorm eller lave en quiz. De fleste, der holder virtuelle møder, har desværre ikke så
meget erfaring med at udnytte disse muligheder. Det kræver øvelse, og somme tider en hvis teknisk snilde
og forberedelse.

Særlige opgaver for den virtuelle facilitator
Det virtuelle møde er på mange måde anderledes end det analoge møde. Det betyder, at der er nogle ting,
du skal være ekstra opmærksom på som virtuel facilitator:
Skru op for dit udtryk.
I den virtuelle verden kan mange af de nonverbale signaler, som f.eks. kropssprog,
mimik, og øjenkontakt, nemt gå tabt. Det betyder, at du som hovedregel skal skrue op for de ting, som kan
ses og høres. Du kan f.eks.:
• Bruge dine hænder til at udtrykke dig.
• Have en levende ansigtsmimik - smil og løft øjenbrynene en gang imellem.
• Bruge din intonation og stemmevolumen til at få mere gennemslagskraft.
• Kikke jævnligt i kameraet og ikke ned i dine mødenotaer, så deltagerne får en oplevelse af at du ser
på dem.
Hvis du vil inspireres, så kik på nyhedsoplæsere og vejrværter og se, hvordan de bl.a. bruger øjenkontakt og
deres hænder til at skabe kontakt og understrege deres budskaber. Personligt synes jeg, at Kåre Quist fra
DR Nyhederne er dygtig til at bruge intonation og kropssprog tydeligt uden at overgøre det.
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Planlæg og forbered dig endnu mere.
I virtuelle møder betyder det tekniske aspekt, at kompleksiteten og risikoen for kiks stiger betragteligt. Du
har derfor brug for at forberede dig endnu mere, end du ville gøre til et fysisk møde. Sørg for at teknikken
virker og øv dig i, hvordan du kan bruge de mange tekniske muligheder for at engagere og
kommunikere. Forbered dig også på, hvad du kan gøre, hvis noget går galt. Hvad vil du f.eks. gøre, hvis dit
internet falder ud eller en oplægsholder har en dårlig lyd?
Skab variation og engagement.
Når vi sidder på forskellige locations, vil de fleste af os føle mindre ansvar og være mere tilbøjelig til at
multitaske, end vi ville gøre i et fysisk møde. Det er nemt at lade sig distrahere af eksterne forhold i virtuelle
møder, derfor er det ekstra vigtigt, at du gør dig umage for at engagere deltagerne og lave et varieret
mødeprogram.

Før - under – efter
Når du planlægger og gennemfører et virtuelt møde, er der en række opgaver, som skal klares før, under og
efter mødet.
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Før mødet
Afklar formål og output
Som i alle møder er det første du bør finde ud af, hvad formålet er med mødet, og hvilket output du
ønsker. Mødets formål er dit kompas, der skal hjælpe dig til at designe en mødeproces, der hjælper
deltagerne med at opnå det, du og de ønsker.
Det er også vigtigt, at være afklaret omkring, hvorvidt der skal være et output eller produkt af mødet. Hvis
der skal træffes beslutninger eller et laves et idekatalog, er det vigtigt at designe en proces, hvor du har
mulighed for at dokumentere det. I virtuelle møder har du nemmere ved at dokumentere mødet end ved
analoge møder. F.eks. kan optage mødet på video eller gemme alle afstemninger og dokumenter i har
arbejdet i fælles, f.eks. på whiteboardet.
Hvem skal deltage?
Når du kender mødeformålet skal du afklare, hvem der bør deltage. I den forbindelse er det godt at
kende deres tekniske formåen. Hvis de ikke er vant til virtuelle møder og til at navigere i mange
tekniske funktionaliteter, skal du nok gøre mødet teknisk enkelt at deltage i. Har de stor erfaring med
virtuelle møder, kan du godt planlægge et mere avanceret møde, med mange teknologiske variationer. Du
kan måske endda uddelegere nogle af de tekniske opgaver til nogle af deltagerne.
Vælg platform
Når du kender mødets formål og deltagerne, kan du vælge hvilken platform mødet skal holdes på. Hvis du
arbejder et sted, hvor det allerede er defineret, hvilken platform I arbejder på, kan du roligt springe dette
afsnit over.
Når du vælger platform kan du overveje:
• Hvilke platforme kender deltagerne allerede? Det er altid nemmere at bruge et system, som de
(og du) er fortrolig med, end at skulle til at introducere dem til et helt nyt.
• Lever platformen op til jeres sikkerhedskrav? Hvis sikkerhed er af stor betydning, skal I selvfølgelig
vælge en platform, der passer til jeres behov. F.eks. er Microsofts Teams og Ciscos Webex begge
GDPR godkendte. Zoom har haft lidt problemer med sikkerheden, men de har gjort meget for at
rette op på det igen. Markedet er hele tiden i bevægelse, så undersøg det inden I vælger platform.
• Har platformen de nødvendige funktionaliteter? De fleste platforme har en meget ens grundpakke
– en chatfunktion og mulighed for at se den, der taler. Når det kommer til de lidt mere avancerede
funktioner, er der nogle væsentlige forskelle. På Skype og Webex kan du fx gennemføre
afstemninger, det kan du f.eks. ikke i Teams endnu. Til gengæld kan du i Teams gøre din baggrund
utydelig, så de øvrige deltagere ikke bliver forstyrret af ting, der sker bag dig. I Zoom er der
en praktisk breakout funktion, som gør, at du nemt kan dele deltagerne op i mindre grupper. I
zoom kan du også se kameraer på op til 49 deltagere på en gang, en fin funktion, som gør mødet
mere levende. Omvendt kan du kun kan se 9 ad gangen i Teams1.
• Hvordan integrerer det med de andre systemer du bruger? Det er som regel en fordel at bruge et
system der integrerer nemt med de andre ting du bruger. F.eks. er integrationen mellem Teams
og Webex og den øvrige Office-pakke ret god.

1

Disse tal er hele tiden i bevægelse, da leverandørerne hele tiden udvikler deres platforme.
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Hvis den platform, du har, mangler de ønskede funktionaliteter kan du inddrage tredjeparts
software. F.eks. har Teams ikke en afstemningsfunktion, i stedet kan du hente appen Polly, som er en del
Office Teams pakken, eller du kan bruge andre afstemningsværktøjer
som Poll Everywhere, Mentimeter eller Kahoot.
Har du brug for tredjeparts teknologi som f.eks. Kahoot eller Mural er det en god idé at undersøge, hvordan
du kan bruge det sammen med din foretrukne mødeplatform.
Hvor langt skal mødet vare?
Det kan være svært at holde fokus i et virtuelt møde, så jeg anbefaler 25 eller 50 minutter for et almindeligt
møde. Det giver deltagerne 5-10 minutter til at gøre sig klar til det næste møde, hvis de har møder ryg til
ryg. Har du brug for at holde længere møder, anbefaler jeg, at du har en pause minimum en gang i timen.
En pause behøver ikke vare mere end 5-7 minutter, men det giver deltagerne tid til at gå på toilettet, skrive
en mail eller hente en kaffe. Længere pauser kan betyde, at deltagerne går i gang med noget andet og
mister fokus. Det kan godt lade sig gøre at holde virtuelle møder, der varer flere timer, men det kræver en
høj grad af involvering af deltagerne, med f.eks. afstemninger, debatter og breakouts. Vi laver selv ofte
virtuel træning i 2-3 timer af gangen (med pauser). Det har deltagerne ingen problemer med, hvis der er en
høj grad af involvering og et godt forberedt indhold.
Hvornår skal mødet holdes?
Er i alle på den samme tidszone, er det som regel en god ide at holde mødet om formiddagen, hvor de
fleste er mest friske. Er I i flere forskellige tidszoner, må I finde ud af, hvad der bedst kan lade sig gøre.
Vær opmærksom på forskellene i tidszoner, når du lægger dit møde i kalenderen, jeg har selv taget fejl flere
gange.
Design mødeprocessen
Når du kender formål, deltagere og rammer for mødet, anbefaler vi, at du designer en mødeproces.
Mødeproces har til formål at sørge for at få det bedste ud af deltagerne, skabe en god mødeoplevelse og
sikre at I når mødets formål.
Gode designprincipper er:
• Lav en tydelig begyndelse. Hvis du får rammesat mødet tydeligt fra starten vil deltagerne slappe af
og engagere sig mere.
• Engager deltagerne indenfor de første 5-10 minutter. Hvis deltagerne får sagt noget eller deltaget i
en aktivitet, f.eks. en afstemning i starten af mødet, vil de være mere motiveret og engageret i
resten af mødet.
• Brug 80/20 reglen. Engager deltagerne minimum 80 procent af tiden. På den måde holder du dem
vågne og motiverede. Lad ikke envejskommunikation vare mere end 5-10 minutter ad gangen.
• Variation er godt. Skift mellem forskellige kommunikations- og samarbejdsformer, det hjælper
deltagerne til at holde fokus.
• Lav en tydelig afslutning. Noget af det, vi husker bedst fra en begivenhed, er afslutningen. Hvis den
er dårlig vil det farve helhedsindtrykket af mødet, omvendt vil en god afslutning kunne rette op på
et halvsløjt møde.
Lav en drejebog
En drejebog er et redskab til at sikre, at I holder tiden, og at I får et godt og
varieret mødeprogram. En drejebog er noget andet end en dagsorden. Drejebogen er normalt ikke noget alle
deltagerne på mødet ser, det er primært til facilitatoren, så hun kan sikre fremdrift på mødet. Drejebogen er
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typisk mere detaljeret end en dagsorden. En drejebog er især relevant at lave på mere komplekse møder,
med mange deltagere, og hvor der er meget I skal nå. I drejebogen folder du dagsordenen ud ved
at estimerer, hvor lang tid du vil bruge på hvert punkt og tage stilling til hvilken arbejdsproces, der passer
bedst til hvert punkt.
Eksempel på drejebog:
Tid

Indhold

Proces

Noter

Tidssøjlen - ankeret
I tidssøjlen estimerer jeg, hvor lang tid jeg vil bruge på hvert punkt. Der er selvfølgelig kun tale om et skøn,
da virkeligheden kan vise sig, at se anderledes ud, end jeg havde forestillet mig.
Fordelen ved at sætte estimeret tider på er, at:
• Det giver mig en fornemmelse af, om dagsordenen er realistisk eller om jeg har været for ambitiøs
og proppet for meget ind (hvilket ofte er tilfældet). Jo flere gange du laver denne type
tidsestimater, jo bedre bliver du til at forudsige, hvor lang tid tingene tager.
• Respekterer deltagernes tid og nå at afholde mødet inden for den afsatte tidsrum. Ting har det
med at tage den tid, der er sat af til det. Hvis du estimerer, at en aktivitet varer 8 minutter, vil det
anspore dig til at lede mødet på en måde, som gør, at I rammer tæt på de 8 minutter. Har du sat 30
minutter af, vil det sandsynligvis vare cirka en halv time. Indenfor adfærdspsykologien kaldes
det ankerteori. Utallige forsøg har vist, at hvis du angiver en pris eller en tid, fungerer det som et
psykologisk anker, der betyder at slutresultatet rammer i nærheden af ankeret. Det betyder
omvendt, at hvis du slet ikke har sat tid af, er der en risiko for at tiden løber fra dig.
Indholdssøjlen - hvad vi mødes om
Her kan du skrive, hvad det er for et fagligt indhold, der skal behandles (som regel det samme, som der står
i dagsordenen) og hvad formålet er. Det kan være f.eks. diskussion, brainstorm eller beslutning.
Processøjlen – hvordan vi mødes
Her kan du beskrive, hvilke arbejdsprocesser du har planlagt, der kan hjælpe mødedeltagerne med at nå
det ønskede mål. Denne søjle af afgørende betydning for at skabe møder af høj kvalitet. Det er her, det
bliver tydeligt, hvis vores møder er trivielle og ensformige. Hvis der i denne søjle altid står det samme, f.eks.
plenum diskussion, er det opråb til, at I skal til at udfordre jeres forestillinger om, hvordan et møde kan
afholdes.
Det er også processøjlen, der kan hjælpe dig med at lave et godt mødeprogram, hvor du sikrer en passende
variation mellem forskellige mødeformater.
Notesøjlen - alt det praktiske
I denne søjle kan du skrive alle de praktiske ting, der skal ordnes i løbet af mødet. I et virtuelt møde kan der
være mange tekniske ting, du skal holde styr på. F.eks. hvem holder øje med spørgsmål i chatten? Hvem
igangsætter en afstemning? Hvem deler PowerPoints, så alle kan se dem?
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Balance mellem plan og improvisation
Planlægningen af mødet skal selvfølgelig stå mål med kompleksiteten og sværhedsgraden af mødet. Hvis
der er tale om et lidt uformelt møde, hvor der ikke er mange konkrete ting, der skal nås, kan en meget løs
planlægning være en fordel, fordi det giver rum til, at I kan navigere jer gennem mødet i et passende tempo
og på en måde, der passer til dagsformen.
Har I en masse, I skal nå og en stram tidsplan, er det til gengæld en rigtig god idé at have tænk sig godt om
på forhånd og lavet en grundig plan.
Hvis du vil gøre brug af teknologiske muligheder, vil det som regel kræve planlægning, da du måske skal
forberede en afstemning eller en model I skal bruge til samskabelse. Jo mindre du har planlagt, jo mere vil
du formentlig være tilbøjelig til, at gøre det du plejer.
Fordel roller
På virtuelle møder er der 4 vigtige roller, der helst skal være på plads inden mødet. Alle rollerne kan
varetages af den samme person, hvis du er en garvet mødefacilitator, men ofte vil det være en fordel at
fordele dem på 2 eller flere personer. Rollerne er:
•

Facilitatoren. Gør det let for gruppen at nå sine mål, ved at igangsætte processer og lede
samtalerne.

•

Referenten. Dokumenterer mødet, f.eks. i form af et skriftligt beslutningsreferat, som kan
fungere som et supplement til en videooptagelse af mødet. Referenten kan f.eks. bruge Mødenote
funktionen i Teams. Den findes under de tre prikker i Teams-menuen.

•

Tidsstyreren. Holder øje med tiden, så tidsplanen ikke skrider og i bliver færdig til tiden. En fordel
ved virtuelle møder er, at man hele tiden kan se på skærmen, hvad klokken er. Så man kan have
styr på tiden uden hele tiden at skulle tjekke sit armbåndsur eller sin telefon.

•

Teknisk assistent. Sørger for at teknikken spiller. Der er ikke noget værre end et virtuelt møde, hvor
teknikken driller. Den tekniske assistent sørger for at facilitatoren kan fokusere på processen og
indholdet og ikke skal lade sig forvirre af tekniske gøremål. Opgaver kan f.eks. være at holde øje
med chatten, igangsætte afstemninger og mute deltagernes mikrofoner, hvis de har for meget
baggrundsstøj.

•

Produceren. Hvis du har at gøre med større og mere komplekse møder og events, kan det være en
fordel at have en producer, som sørger for at det hele hænger sammen og for at de forskellige
roller hele tiden får gjort det de skal.

Lav en invitation
I din mødeinvitation bør du som i et hvert andet møde have et mødeformål og en dagsorden.
Vi plejer desuden at sende en instruks til deltagerne, der forklarer, hvordan de bedst gør sig klar til mødet.
Vi beder dem:
• Logge på 5-10 minutter før, så de kan teste, at de kan komme på og at internettet virker. Det giver
dem også mulighed for at smalltalke med de andre deltagere inden det formelle møde går i gang.
• Sørge for, at der ikke er baggrundsstøj.
• Teste mikrofon og kamera inden mødet.
• Have kameraet tændt, så vi kan se hinandens ansigter.
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•

Sørge for, at de har kaffe, vand og evt. snacks til mødet.

Teknisk klargøring:
Inden mødet er der nogle tekniske og praktiske ting, du skal tænke på.
• Vælg den rette location. Find et sted, hvor du kan gøre det behageligt for dig selv og ikke bliver
forstyrret. En kursist fortalt, hvordan hendes mand var kommet spankulerende nøgen ind i
baggrunden, mens hun var ved at undervise en masse kursister. Det er underholdende, men
sjældent ønskværdigt.
• Vælg en passende baggrund. Når vi holder virtuelle møder, inviterer vi deltagerne hjem i vores
stue. Sørg derfor at du har den baggrund du ønsker. Det er ofte rart at kikke på en hjemlig
baggrund, f.eks. med en bogreol, et maleri eller en potteplante. Det bygger tillid at have en
autentisk baggrund, som ikke er er alt for iscenesat. Omvendt er det også vigtigt, at der ikke er for
meget kaos og aktivitet i baggrunden, det skaber for meget støj og vil aflede de andre deltageres
opmærksomhed. I Microsoft Teams kan du gøre din baggrund utydelig (blurry), så dit ansigt
fremstår tydeligere. I Zoom kan du lægge en valgfri baggrund ind, f.eks. af Golden Gate eller en blå
himmel.
• Lav en god opstilling. Jeg holder mange af mine virtuelle møder stående, da det holder mig vågen,
og giver mig et mere levende kropssprog. Jeg sætter typisk computeren på en høj kommode, så jeg
kan stå og kikke direkte ind i kameraet. Det er vigtigt at kigge direkte ind i kameraet og ikke på
billederne på din skærm. På den måde oplever deltagerne at have øjenkontakt med dig under
mødet. Sæt evt. en lille tegning af et ansigt ved kameraet på din pc. på en post-it, så husker du at
kigge på det i løbet af mødet.
• Sørg for en god forbindelse. En dårlig internetforbindelse kan ødelægge ethvert møde. Sæt evt. et
LAN-stik fra din computer direkte ind i din Router, så får du et bedre og mere stabilt signal. Har du
trådløst netværk, kan det være en fordel at have PC, en tæt på routeren. Jo længere væk, jo
dårligere signal. Det kan også give problemer, hvis der er for mange devices i husstanden der
bruger den samme internetfrekvens. Slå evt. Telefoner og andre computere fra, mens du holder
mødet. Du kan teste kvaliteten af din internetforbindelse på. https://www.speedtest.net/
• Hav en god lyd. En metallisk eller hakkende lyd kan være meget forstyrrende. Lyden kan også være
forskellig afhængig af, hvilken mødeplatform du bruger. For de fleste er lyden på en almindelig
computer eller telefon tilstrækkelig. Et godt headset kan være en stor fordel, fordi du bedre kan
høre de andre deltagere og fordi, den som regel har en mikrofon, der holder baggrundsstøj ude.
• Hav et godt kamera. De fleste computere og telefoner har et udmærket kamera. Hvis du ikke er
tilfreds med kvaliteten, kan du købe et separat kamera og tilslutte computeren.
• Hav et godt lys. Sørg for at du er godt belyst i ansigtet og gerne fra to forskellige lyskilder, så der
ikke dannes skygger på dit ansigt. Jeg ser ofte deltagere, der kun har lys bag dem eller fra den ene
side, hvilket betyder at deres ansigt bliver helt eller delvist mørkelagt. Laver du mange virtuelle
møder og undervisning kan du overveje at anskaffe dig nogle fotolamper, så du får det helt
perfekte lækre lys.
• Se godt ud. Sid ikke for langt væk fra kameraet, så bliver du utydeligt og det kan opleves som
upersonligt. Sid forholdsvis tæt på kameraet uden at have linsen helt oppe i næsen. I et godt billede
kan man se hele dit ansigt og evt. lidt af overkroppen. Sørg for at toppen af dit hoved rør toppen af
billedet. Stil kameraet i nogenlunde øjenhøjde. Det fungerer ikke særlig godt, hvis kameraet er for
langt nede og vi kikker op på dig. Det virker sløset, dominerende og gør at vi kan se op i din næse.
• Dress to impress. Når vi holder møder hjemmefra kan vi godt blive lidt for afslappet. Skægstubbe,
morgenhår og netundertrøje, kan være meget hyggeligt i et uformelt møde, men hvis du vil have
status og gennemslagskraft kan det godt betale sig at stryge skjorten, rede håret og lægge
makeuppen.
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Lav en generalprøve
Skal du facilitere et mere kompliceret møde med mange deltagere og bruge mange forskellige metoder og
teknologier, er det en god ide at lave en generalprøve. Jeg logger som regel på en time før mødet, sammen
med dem jeg skal afholde mødet sammen med og løber det hele igennem for at teste, at alt virker, som det
skal. Når vi er færdige, holder vi en lille pause og tager en kop kaffe, inden vi er klar til at gå i gang.

Under mødet
Kom tidligt
Log på igen 5-10 minutter før og byd deltagerne velkommen, efterhånden som de logger ind. Lav evt. lidt
small talk for at skabe en god stemning.
Rammesæt mødet
• Start til tiden, så deltagerne ved du mener det alvorligt.
• Lav en tydelig start. Byd velkommen, gennemgå mødeformål og evt. ønsket output og dagsorden.
• Fortæl hvornår i slutter, og hvornår du har tænkt dig at holde pauser.
• Nævn eventuelle spilleregler som f.eks:
o Mute din mikrofon, når du ikke taler.
o Hav kameraet tændt.
o Læg din telefon væk så den ikke forstyrrer dig.
o Ikke multitaske.
o Slå telefoner og notifikationer fra.
o Deltag aktivt.
Check in – byg tillid
Giv deltagerne mulighed for at sige noget indenfor de første 5-10 minutter. Du kan f.eks:
• Lave en hurtig runde, hvor hver deltager på 20-30 sekunder siger, hvem de er, hvor de kommer fra,
og hvor de sidder lige nu (f.eks. ”i min stue på Vesterbro”).
• Lave en afstemning, hvor du spørger til noget relevant. F.eks. hvor i landet kommer du fra? Hvor
meget erfaring har du med.....?
• Lave en word cloud, hvor deltagerne f.eks. skriver tre ord, der fortæller, hvordan de kan bidrage til
et godt møde.
Fordel ordet
Som facilitator skal du sørge for, at deltagerne kommer til orde med nødvendig viden, erfaringer og ideer.
Du kan fordele ordet på flere måder:
• Bed deltagerne skrive deres navn i chatten, hvis de vil sige noget.
• Bed dem række en hånd i vejret. Vis hele klør fem, så I tydeligt kan se, hvem der vil sige noget.
Denne metode kræver, at du kan se alle på samme tid. I Teams kan du kun se 4 deltagere ad
gangen, så det fungerer kun på små møder. I Zooms gallery view kan se helt op til 49 deltagere ad
gangen.
• I nogle systemer kan du række en virtuel hånd i vejret, hvis du vil sige noget.
• Bed deltagerne skrive deres kommentarer i chatten og pluk dem, du synes er mest relevant. I
nogle systemer kan man stemme på spørgsmål, så de mest relevante kommer op i toppen. Læs
dem højt eller bed den, der har skrevet spørgsmålet selv udtrykke sig. Det er godt at lade
deltagerne selv tale, da det holder dem på tæerne og gør mødet mere levende. Der findes også
spørgsmålsfunktioner, hvor deltagerne kan stille anonyme spørgsmål. Disse kan være
hensigtsmæssige, ved vanskelige emner.
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•
•

Du bestemmer, hvem der skal sige noget. Det kan f.eks. være aktuelt, hvis du ved, der er nogen,
der har noget vigtigt at bidrage med, som ikke siger noget. Bed person dele sine tanker.
Du kan også bare bede deltagerne bare tale, hvis de har noget på hjertet. Dette kan fungere med
maks. 5-6 deltagere, da det ellers bliver kaos, og deltagerne begynder at tale i munden på
hinanden.

Det er næsten altid godt at vide, hvem der taler. Det gør det lidt anonyme virtuelle univers mere
nærværende. I nogle systemer kan du se navnet på den, der taler. I andre kan man ikke. Hvis dit
system ikke har den indstilling, kan du sige deres navn eller selv bede dem sige det, hver gang de siger
noget.
Strukturer
For lidt struktur skaber kaos og utryghed. For meget struktur begrænser deltagernes kreativitet og
engagement. I virtuelle møder er det ekstra vigtigt at skabe struktur, da det sommetider kan være en
forvirrende mødeform, fordi der foregår mange ting på skærmen på samme tid.
Fortæl deltagerne løbende hvad der skal ske og vær meget tydelig, når du instruerer aktiviteter. Lav gerne
en slide, hvor der står, hvad de må og hvad de skal.
Hold foden på speederen
Ifølge Harvard Professor Teresa Amabile, er oplevelsen af at gøre fremskridt med meningsfyldte
opgaver den største kilde til motivation og trivsel på en arbejdsplads7.
En god facilitator sørger for, at mødet hele tiden er i fremdrift og i bevægelse på vej hen imod det mål, som
I har sat op for mødet. Kunsten er at holde foden på speederen, uden at det gør for stærkt, og I ikke får
taget de nødvendige samtaler, eller for langsomt, så I bevæger jer ud af alle mulige irrelevante tangenter.
Du kan evt. have dagsordenen stående i Whiteboard funktionen eller have en planche med en dagsorden,
hængende bag dig, så alle kan se den, hvor du tjekker af hver gang i har nået et punkt. Det vil give alle en
følelse af fremdrift.
Skab energi
Menneskelig energi er vigtig for at skabe motivation og nærvær. Energi udtrykkes som regel med vores
kropssprog, entusiasme, stemmeleje, humør og vitalitet. Energi og humør smitter, men er svært at formidle
i det lidt kliniske virtuelle univers. Derfor skal du skrue lidt op for volumen. Du vil som mødeleder være den
vigtigste “smittekilde”, derfor er det vigtigt hvilken energi, du udsender.
Du kan f.eks.:
• En stærk velkomst. Byd velkommen med stor entusiasme og energi, det sætter tonen for resten af
mødet.
• Brug din krop. Smil mere end normalt, hav lys i øjnene og tal med hænderne.
• Visualiser. Forestil dig, at du er sammen med dine bedste venner eller på en date med én, som du
virkelig gerne vil imponere.
• Tag energijakken på. Forestil dig, at du lige inden møde tager en jakke på, som fylder dig med
varme, energi og begejstring.
• Engager. Der er ikke noget mere energigivende for deltagerne end at blive engageret på forskellige
måder.
• Lav en energizer eller et brainbreak. Små sjove øvelser, der aktiverer os fysisk eller udfordre vores
hjerne, kan kompensere for de stillesiddende online møder.
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Engager
Mange klager over at de føler sig tømte for energi når de holder virtuelle møder. En af hovedårsagerne er
at de bliver passive og føler sig anonyme eller i værste fald ligegyldige. En høj grad af involvering vil
modvirke denne følelse og i det hele taget skabe bedre møder, fordi alle føler sig respekteret og kan
bidrage til de bedste løsninger. Skru ned for envejskommunikationen og op for deltagerinvolveringen. Du
kan involvere på mange forskellige måder: Du kan f.eks. bede deltagerne brainstorme eller videndele i
chatten, du kan lave en afstemning eller bruge whiteboardfunktionen til at samskabe.
Du kan engagere andre deltagere ved at give særlige opgaver på mødet. F.eks. lave en video, der skal vises
på mødet, facilitere et brainbreak eller stå for opsamlingen.
Check ud - opsummer og rund af.
En god mødeafslutning har betydning for, hvordan hele mødet opleves. Slutter du elegant af, vil deltagerne
sandsynligvis huske det, som et godt møde, hvorimod en dårlig afslutning gør det modsatte.
Du kan slutte godt af ved:
• At holde tiden, måske endda slutte lidt før.
• Opsummer og konkluder. Bed evt. deltagerne selv sige, hvad de synes har været det vigtigste, der
er sket på mødet.
• Uddeleger opgaver, så ingen er i tvivl om, hvad de skal gøre og med hvilken deadline.
• Få energien op, så deltagerne forlader mødet i godt humør. Sig tak med energi og overbevisning
eller med en lille sjov bemærkning.

Efter mødet:
Evaluer
Det er en god ide at få feedback på mødet. Jo hurtigere og jo mere vi lærer af vores erfaringer,
jo hurtigere kan vi skabe virtuelle møder, der er ligeså gode eller bedre end de fysiske møder.
I bund og grund er der tre spørgsmål der er interessante at få besvaret:
1. Hvad skal vi beholde?
2. Hvad skal stoppe med at gøre?
3. Hvad skal vi begynde at gøre?
Du kan evaluere på flere måder:
• Lav en multiple choice afstemning i et afstemningsværktøj som
Poll Everywhere, Survey Monkey eller Polly. De to sidste findes også som APPs i Microsoft
Teams. Du kan lave afstemningen i slutningen af mødet, eller sende det ud bagefter.
• Lav en matrix i whiteboardfunktionen, med de 3 ovenstående spørgsmål og en åben kategori, og
bed deltagerne udfylde dem samtidig. Du kan også gøre det i en delt PowerPoint, Google docs
eller en tredjeparts teknologi som f.eks. Mural. Du kan bruge 5 minutter i slutningen af mødet på
dette eller lave det lige efter mødet.
• Bed deltagerne skrive i chatten, hvad de synes var godt på mødet, og hvad de gerne vil have mindre
af.
Følg op
Skal samarbejde fortsætte efter mødet eller mellem møder?
Du kan f.eks.:
• Lave en kanal i Teams. Kanalerne i Microsoft Teams er designet til at man kan fortsætte en
konversation omkring et givent emne.
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Lave en gruppe i Whatsapp. Her kan I dele billeder og skrive til hinanden. Fordelen
ved WhatsAPP er at mange allerede bruger denne funktion.
Arbejd videre i
en tredjepartsteknologi. Der er masser af platforme, som er designet til at samskabe og samarbejd
e f.eks. Slack, Trello eller Mural

Dokumenter
En af fordelene ved virtuelle møder er at stort set alt er gemt bagefter.
• Mødet kan optages på video, så du kan se det bagefter, hvis du blev I tvivl om, hvad der egentlig ble
v aftalt.Videoen kan også sendes ud til deltagerne, men lad være at forvente at de ser den,
med mindre det var, et virkelig godt eller vigtigt møde.
• Du kan også sende deltagerne resultatet af afstemninger, billeder af de dokumenter i
har lavet på whiteboardet eller et link til templates, I har arbejdet med i Mural.
• Du kan sende dem en
kopi af de kommentarer, der blev skrevet I chatten eller de mødenoter, der blev taget undervejs.
Undlad at drukne deltagerne I dokumentation bare fordi du kan. Find ud af, hvad de har mest brug for.

Hvad bliver det næste?

Vi lever I en tid med radikal usikkerhed som følge af Coronakrisen, klimakrisen, globaliseringen osv. Alt
sammen faktorer, der betyder, at vi ved noget,
men ikke nok til at være sikker på, hvad der kommer til at ske. Men noget af det, vi kan forvente, er:
• At de virtuelle møder er kommet for at blive.
• At vi vil arbejde mere og mere fleksibelt, hvilket betyder at
vi vil arbejde mange steder fra – arbejdspladsen, hjemmet, sommerhuset, udlandet osv.
• At globaliseringen fortsætter og dermed også behovet for
at kunne kommunikere over lange afstande og på tværs af tidszoner.
• At teknologien bliver ved med
at udvikle sig, så vi vil se nye teknologier, der gør det både mere effektivt og sjovere at samarbejde
virtuelt.
Hver gang der har været store kriser, som f.eks. finanskrisen, depressionen og de to verdenskrige, er det,
der er kommet ud på den anden side som en ny hverdag, været anderledes end det der var før.
Kulturen, politikken, økonomien og meget andet har ændret sig hver gang. F.eks. førte både depressionen
og finanskrisen til en radikal ændring af de økonomiske modeller og måden vi styrer samfundet på.
Der findes allerede en del nye teknologier og måder at bruge teknologierne
på, som er værd at holde øje med:

VR - Virtual Reality
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VR-teknologi gør det muligt at mødes
i et tredimensionelt univers og f.eks. samskabe eller vise tre dimensionelle modeller. Foreløbige undersøgel
ser tyder på, at det er nemmere at holde fokus I VR møder end
i virtuelle møder8. Flere leverandører, blandt andet den danske startup MeetinVR,
har lavet brugervenlige mødemiljøer, hvor man kan mødes I en tre dimension verden.
Efterhånden er VR teknologien blevet så billig og udbredt, at det er realistisk for de fleste at anvende.

Hybridmøder
Hybridmøder er møder, hvor nogle af deltagerne er til stede i
det samme rum og andre deltager virtuelt. Mange organisationer med medarbejder eller samarbejdspartne
re spredt mange steder, bruger ofte denne type møder.
Til større møder, f.eks. konferencer og bestyrelsesmøder kan det være en fordel at have
en vært der udelukkende tager sig af de virtuelle deltagere og sørger for at
de føler sig integreret I mødet og ikke blot som et påhæng.

Multihub møder
Multihub møder er møder, hvor folk er samlet i grupper flere forskellige steder.
Det kan f.eks. være en gruppe sidder sammen I Horsen, mens en anden sidder I New York og en tredje i Bar
celona.
Multihub møder giver mulighed for
at variere mellem virtuelle og analoge mødeformer. Grupperne kan arbejde i
dele af mødet, som til et normalt møde, mens de på andre tidspunkter kan mødes i den virtuelle verden.
Multihub møder vil som regel kræve én fælles facilitator samt forskellige facilitatorer på hver enkelt hub.

AI - Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er en fremadstormende teknologi, der I fremtiden vil kunne hjælpe os med
at holde bedre møder. F.eks. vil vi se:
• Sprogprogrammer der kan oversætte simultant, så folk fra forskellige lande kan tale på deres eget s
prog.
• Værtsrobotter som kan byde velkommen og f.eks. hjælpe med tekniske problemer.
• Automatisk referat. Flere platforme tilbyder allerede automatisk transcription, men
der er stor plads til forbedring. I nogle versioner, som f.eks. i
Teams, er det muligt at gå ind og redigere i teksten efterfølgende, da
den åbenbart ikke altid “hører” så godt :-)
• Undertekster. Microsoft Teams kan I
den engelske udgave lave automatiske undertekser under mødet, hvis der f.eks. deltagere hørehæ
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mmede. Den danske version fungerer desværre ikke endnu,
men må forventes at komme på et tidspunkt.

Big Data
De fleste systemer giver mulighed for at mødeadministrator kan få større mængder data
om, hvordan mødekulturen er. Det giver mulighed for
at finde ud af, hvor meget tid I bruger på møder og hvor det går godt, og hvor der er behov for
at forbedre sig.
Herunder er et eksempel på en rapport trukket I Zoom.

Bliv klogere
Vil du vide mere om, hvordan I kan blive bedre til virtuelle og almindelige møder, så kontakt os her:
bo@movingminds.dk
Eller find mere viden på: www.movingminds.dk
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