
TIP 1

AKTIVER
DELTAGERNE

Muligheden for at deltage fremfor 
kun at lytte til møder er essentiel - 
(også) online.
Det kræver, at deltagelse tænkes ind 
allerede i mødeforberedelsen. Lav 
refleksionsspørgsmål, afstemninger, 
tag runder, send deltagerne ud i 
mindre grupper osv., så deltagerne 
er aktive.



TIP 2

BRUG KREATIVE 
PROCESGREB

Når vi faciliterer workshops, bruger 
vi forskellige kreative formater for at 
skabe bedre dialoger og resultater. 

Kreative formater kan på samme 
måde løfte onlinemødet.

Lav fx interviews i grupper, 
faglige spil, reflekterende teams, 

speeddating, idégenerering, walk-
and-talks. Der findes en lang række 

programmer, der kan hjælpe med 
det. Det er kun kreativiteten, der 

sætter grænsen.



TIP 3

HAV ÉN MØDELEDER
Styring og fokus er endnu vigtigere, 
når du er online. Hav én mødeleder 
til at styre talerækken, chat, 
dagsorden og procesfacilitering.



TIP 4

TYDELIGGØR 
ROLLERNE

Gør det eksplicit, hvem der gør hvad, 
og hvordan man kan bidrage – fx ved 
at række hånden op digitalt/analogt 

eller ved at skrive i chatten.



TIP 5

MAX 2 TIMER
Brug maksimalt to timer på én 
session online – det er svært at holde 
fokus længere.



TIP 6

INDDRAG DET 
SOCIALE

Vi har alle behov for at være en del 
af et fællesskab - især, når mange 

sidder for sig selv i længere tid.

Start derfor med en ’tjek ind’ fra alle 
deltagere, skriv i chatten eller send et 
billede ind på forhånd. Man kan også 

starte med en fællessang, lave tegn 
og gæt (på whiteboard-funktionen), 

fælles fitness eller en musikquiz.

Det fungerer også som en 
icebreaker, så deltagerne er mere 
trygge og åbne i resten af mødet.



TIP 7

LÆR DIT ONLINE-
VÆRKTØJ AT KENDE
Sæt dig ind i teknikken så du 
kender funktionaliteterne. Afprøv 
dem. I Resonans bruger vi 
primært værktøjet Zoom, da det 
har interaktionsfunktioner, som 
afstemninger, håndsoprækning og 
virtuelle grupperum.



TIP 8

TEKNISK SUPPORT 
ER NØDVENDIG

Gør det nemt for deltagerne at 
komme på mødet, og guide dem 
gennem de tekniske detaljer. Gør 

det så kort og præcist så muligt, 
fx illustreret på slides du kan vise 

indledningsvist (hvordan de deler 
video, muter sig selv, ser de andre, 

ser chatten, deler skærm m.v.).



TIP 9

UDNYT, AT DU ER 
ONLINE
Brug andre online værktøjer, som gør 
det interaktivt og nemt at arbejde 
sammen online. Fx Padlet til at skabe 
fælles idéer, Trello til at koordinere 
opgaver eller jeres eksisterende 
systemer.



TIP 10

INDLÆG PAUSER
Vi har brug for pauser mere end man 
skulle tro. Vi bliver alle småskøre af at 
kigge i skærmen hele dagen og ikke 

at bevæge os. Så læg kaffepauser 
ind, hvor deltagerne kan strække 

benene og kigge lidt ud ad vinduet.




