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REDSKABER TIL
INVOLVERING
Velkommen til e-bogen om redskaber til involvering.
Metoderne i denne bog er udviklet af mange forskellige
mennesker og organisationer, bl.a. Teknologisk Institut og
VisitDenmark. De er indsamlet og redaktionelt bearbejdet
af OrgaNicer. Mange af øvelserne er blevet anvendt i
arbejdet med Meetovation.

DE 3 TOMMELFINGERREGLER
Redskaberne i denne e-bog er altså blot en af metoderne til
at skabe bedre (mindre kedelige) møder. For husk nu de 3
tommelfingerregler:
•
•
•

At have det sjovt skal tages meget alvorligt
Folk der keder sig lærer dårligt
Folk der skal være kreative, skal føle sig trygge

Meetovation
Hvis ikke du har hørt om Meetovation, så kan det opsummeres
nogenlunde sådan her:
Møder kan designes ud fra 5 principper, som sikrer læring,
engagement og udbytte.

Vi har både som arrangører, facilitatorer og oplægsholdere
ansvar for at understøtte deltagernes læring og oplevelse.
Brug metoderne i denne bog til at skabe mere spændende
møder og husk at kun gennem øvelse og erfaring bliver vi
bedre. Vi håber, at du vil have det sjovt med at bruge de
forskellige øvelser og at du finder din egen vej til at bruge
dem i dine møder.

1.

Involvering af deltagere øger læringen. Det stiller krav
til både arrangør, facilitator og oplægsholdere.

God fornøjelse fra alle os i OrgaNicer!

2.

Indretning af lokalet samt inspirerende fysiske
rammer kan understøtte mødets formål. Det er
vigtigt, at have flere understøttende faciliteter end
bare powerpoints.

3.

Man kan sagtens holde fede møder, som også er miljømæssigt forsvarlige. Når vi prioriterer at mødes
fysisk, så skal vi også have mest muligt ud af det.

4.

Vi sikrer, at mødets formål realiseres og matcher investeringen. Derfor er synlig og løbende rød tråd,
målsætning og evaluering en del af designet.

5.

Mødedeltagere har brug for en fornemmelse af sted,
for vi husker bedre, når vi har haft flere sanser i brug.
Derfor inddrager vi det lokale islæt i mødet.

OrgaNicers medarbejdere er certificerede meetovation-konsulenter
og har med tidligere direktør, Lars Hajslund i spidsen, stået for den
nationale udbredelse af Meetovation 3.0
.
Læs meget mere om Meetovation her: https://www.visitdenmark.
co.uk/en-gb/denmark/journey-towards-meetovation
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FYSISKE ØVELSER
Når klokken bliver 13 – 13.30 og frokostluren
kalder, så skal vi op og stå. Ellers ender vi tit med
deltagere der laver indkøbssedler og scroller
Instagram igennem på deres telefoner. Hvis
vi planlægger heldagsmøder, skal vi tage det
meget seriøst at undgå deltager-sivning over
middag.
Øvelserne skal få blodet til at rulle igen. Øvelserne
kan også bruges blandt mennesker som måske
er lidt uenige og har brug for at bryde tavsheden.
Så kan man være sammen om at bruge sin krop
lidt mere end sit hoved.
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MENNESKEBANKO
FORMÅL:
• Bevægelse af kroppen
• Hilse på hinanden
• Få mere uformel viden om hinanden

MENNESKEBANKO

TID:
7 – 10 min.
GRUPPE:
6 – 100 personer
BESKRIVELSE:
Stil jer i en klump på gulvet.

Har været i
Paris

Har fået
fjernet
blindtarmen

Har fået en
fartbøde

Er en gørdet-selver

Har to børn

Har kæledyr

Elsker
håndbold

Ser Melodi
Grand Prix

Er rørstrømsk

Synger i
badet

Spiller et
musikinstrument

Kan lide at
campere

Har brune
øjne

Hader
fodbold

Har boet i
udlandet

Laver bearnaisesovs på
pulver

Alle får en bankoplade og noget at skrive med.
Fortæl at de nu skal finde personer, som matcher de udsagn,
der findes på pladen. For at sikre at man får talt med så
mange som muligt, må deltagerne kun bruge en person 1
gang (Hvis der er får med, kan du evt. tillade at hver person
må bruges 2 eller 3 gange).
Bed deltagerne skrive navnet på den person, der svarer til
udsagnet på pladen, så du bagefter kan tjekke, at vinderen
ikke har snydt.
Fortæl at den der først udfylder pladen har vundet. Hav
eventuelt en lille præmie med, fx en plade chokolade eller et
pund kaffe – ligesom til rigtig banko:)
Vinderen råber selvfølgelig ”BANKO!”, når pladen er udfyldt.
Gennemgå pladen eller lav blot stikprøvekontrol på fx 3 af
felterne.
TIPS OG TRICKS:
Hvis øvelsen skal vare lidt længere, så bed deltagerne doble op.
For at få banko skal man altså ha 2 personer på hvert felt.
Lav dine egne variationer over pladen med udsagn som du
synes passer godt til de folk om skal deltage.
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HELLIGTREKONGER
FORMÅL:
• Øge koncentrationen
• Bevægelse
TID:
3 – 5 min.
GRUPPE:
8 – 30 personer
BESKRIVELSE:
Alle bliver siddende.
Bed tre personer om at rejse sig ved deres plads.
De er nu velkomne til at sætte sig ned, når de vil. Straks
skal en anden rejse sig. Der er hele tiden tre, der skal stå op,
hverken mere eller mindre.
TIPS OG TRICKS:
Sørg for at der er tempo på.
Varier antallet der skal stå op, fx med 2, 4 eller 5.

GRAB IT!
FORMÅL:
• Bevægelse
• Øge koncentrationen
• Grine sammen
TID:
5 min.
GRUPPE:
2 – 200 personer
BESKRIVELSE:
I skal fange hinandens finger.
Bed deltagerne om at stille sig overfor hinanden i par.
Runde 1:
A stiller sig med flad hånd vendt mod B – ligesom når man
siger goddag. B skal nu med pegefingeren prøve at prikke
på A’s håndflade 5 gange, uden at A fanger fingeren med
hånden.
Runde 2:
Der byttes, så A nu skal prøve at prikke B’s håndflade 5
gange uden at blive fanget.
Runde 3:
Nu bliver det svært. Nu skal A og B gøre begge dele
samtidigt. A og B stiller sig med flad hånd og en pegefinger
hver. Således at de med den ene hånd skal prøve at prikke
den andens håndflade og med den anden hånd skal undgå,
at der bliver prikket på deres håndflader.
TIPS OG TRICKS:
Hvis I ikke er al for mange, kan I evt. slutte med at stille jer i en
rundkreds og vende en flad hånd mod højre og en pegefinger
mod venstre. Du tæller til 3 og så prøver alle at prikke
håndflader og fange fingre på samme tid.
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ZIP-ZAP-ZUP

FORHINDRINGSBANEN

FORMÅL:
• Bevægelse
• Øge koncentrationen

FORMÅL:
• Grine sammen
• Stole på hinanden

TID:
5 min.

TID:
15 min.

GRUPPE:
5 – 12 personer

GRUPPE:
6 – 20 personer

BESKRIVELSE:
En let øvelse som kan laves i alle sammenhænge. Ofte bliver
den sjovere af at blive gentaget mange gange, så I oplever at
I bliver bedre og bedre.

BESKRIVELSE:
Lav i fællesskab en lille forhindringsbane i mødelokalet med
stole, borde osv. Du kan også bruge malertape eller lign. til at
indikere en bane.

Stil jer i en rundkreds.

Del jer op i par, hvor den ene tager bind for øjnene og den
anden fører ”den blinde” igennem banen.

Du sender den første besked ved at se en af de andre i
øjnene og klappe i retning ad den, der skal have beskeden og
siger Zip.
Modtageren sender hurtigt beskeden videre på sammen
måde ved at sige Zap.
Den næste siger Zup og sådan kører den med Zip Zap Zup.

Byt så rundt på rollerne og lav evt. en lille ændring i banen
for de næste.
TIPS OG TRICKS:
Lav evt. en lille konkurrence ud af det, hvor hurtigst igennem
banen vinder.

Skru tempoet så højt op som muligt.
TIPS OG TRICKS:
Sørg for at holde god øjenkontakt, når beskeden sendes afsted.
Hvis I er mange, så send evt. flere sæt Zip Zap Zup afsted.
Eller gør sættet længere ved at tilføje Zip Zap Zup Zak Zen
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BYT NAVN
NETVÆRKSØVELSER
Som flokdyr søger vi mod mindre, kendte flokke
i den store flok. Derfor kræver det handling, hvis
folk der ikke kender hinanden skal tale sammen.
Én af måderne at gøre det på er disse netværksøvelser.
Øvelser som gør klar til, at vi skal tale sammen
såvel fagligt som socialt. Tryghed er afgørende
i lærings- og kreative sammenhænge. Er vi
utrygge, forsøger vi at bevare kontrollen i stedet
for at kaste os ud på det dybe vand, hvor vi kan
lære og få nye ideer. Bare tænk på den første
dag på en ny arbejdsplads – det er ikke der du
har lyst til at dumme dig. En af de bedste måder
at skabe tryghed på er, når vi kender hinanden
”bag facaden”. Netværksøvelserne er små sjove
øvelser, som sikrer, at vi hurtigt og underholdende får kontakt på mødet, kurset, konferencen.

FORMÅL:
• Hilse på hinanden
• Stole på hinanden
TID:
5 – 10 min.
GRUPPE:
8 - 100 personer

BESKRIVELSE:
Alle deltagerne stiller sig tilfældigt ud på gulvet imellem hinanden.
Nu skal vi hilse på hinanden. Når vi gør det, så siger vi vores navn.
Læg mærke til hvad den anden hedder, for det er nu dit navn! Sådan
fortsætter vi med at hilse og bytte navn med hinanden i et par
minutter.
Tilføj nu en fritidsaktivitet, som følger med navnet.
Hvis I har god tid, så aftal at legen slutter når nogen møder ”dem selv”
igen.
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FIND 5 ENS

MENNESKECOLLAGE

FORMÅL:
• Lære hinanden at kende
• Tage udgangspunkt i det vi har fælles
• Bevægelse

FORMÅL:
• Skabe et fælles begrebs- og forståelsesgrundlag for det videre arbejde
• Udforske hvad deltagerne opfatter som centralt ifm. et emne
• Starte med et spørgsmål før alle svarene gives

TID:
7 – 15 min.

TID:
20 – 45 min.

GRUPPE:
8 - 1000 personer

GRUPPE:
15 - 100 personer

BESKRIVELSE:
En sjov powerminglingøvelse, som fungerer godt som start på et kursus
eller en konference.

BESKRIVELSE:
Du skal bruge A4 ark, tuscher, et kamera.

Bed folk stille sig sammen 2 og 2, med en de ikke kender.
Sig at de på 1 minut skal finde frem til så mange ting som muligt, som
de har til fælles.
Når minuttet er gået, kan du spørge. Hvor mange ting de fandt. Der må
gerne gå lidt konkurrence i at være den der finder flest.
Bed folk finde en ny partner. Giv den et minut igen ril at finde ting de
har til fælles.
Gentag evt. et par gange til.
TIPS OG TRICKS:
Opfordr deltagerne til at finde ting der ikke er for banale, som fx vi er
begge mænd. Det er sjovere, hvis de finder ting som ”vi har begge været
gift 3 gange” eller ”vi har begge en rød sofa”.
Lav evt. grupperne større og større. Fx start med 2 og 2, derefter 4 og 4,
8 og 8. Fortsæt indtil alle er samlet i en gruppe eller til der ikke er mere
energi i øvelsen.
I stedet for at give dem 1 minut kan du sige, at de skal gå videre til en ny
partner, hver gang de har fundet 5 ting til fælles. Færre end 5 ting til fælles
kan betyde, at deltagerne ikke når ud over det banale.

Bed deltager A stille sig på gulvet med et A4 ark, hvor der med store
bogstaver står fx ”Den gode facilitator”.
Spørg deltagerne hvad de mener, kendetegner en god facilitator.
Bed deltager B komme med et forslag, skrive det på et nyt A4 ark fx
”Positiv energi”.
Bed B stille sig ved siden af A, så dem der stadig tilbage kan læse
skiltet. Bed B stille sig i forhold til, hvor vigtigt hun vurderer budskabet
på sedlen er. Hvis det er vigtigt stiller hun sig tæt på og ligeledes lidt
længere væk, hvis budskabet er mindre væsentligt.
Bed de øvrige deltagere om flere udsagn der kendetegner den gode
facilitator. Bed dem straks skrive deres udsagn på et stykke papir og
ligesom B stille sig i den afstand hvormed de vurderer væsentligheden.
Når der ikke er flere udsagn tilbage, kan deltagerne diskutere udsagnene
2 og 2. Hør dem hvad de mener og flyt evt. rundt på udsagnene så de
kommer tættere på eller længere væk fra A.
Tag billeder af opstillingen og brug det evt. i et referat eller en
powerpoint efterfølgende.
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TO SANDHEDER OG EN LØGN

FIND EN SPEJDER
FORMÅL:
• Lære hinanden at kende
• Tage stilling til hinanden
• Bevægelse

FORMÅL:
• Hilse på hinanden
• Få uformel viden om hinanden
TID:
5 – 7 min.

TID:
7 – 15 min.

GRUPPE:
4 – 100 personer

GRUPPE:
8 – 1000 personer
BESKRIVELSE:
En øvelse med mange variationsmuligheder.

BESKRIVELSE:
Fup eller fakta i en ny variant

Bed deltagerne sprede sig ud på gulvet, så I er jævnt
fordelt i rummet.

Bed alle deltagerne om at stille sig op ude på gulvet.

Sig højt ”stil dig ved én, som du tror, har været spejder”
og læg hånden på hans/hendes skulder.
Når alle har stillet sig, så bed deltagerne fortælle
hinanden om de har gættet rigtigt.
Fortsæt med fx ”stil dig hen til én som har børnebørn”
osv.
Fortsæt så længe det er sjovt eller I har tid. Men tag
minimum 3 – 4 omgange, så I kommer ordentligt i gang.
TIPS OG TRICKS:
Bed deltagerne om at tage hurtige beslutninger og
bevæge sig hurtigt. Det er vigtigere at holde energiniveauet
end at gætte rigtigt.
Start med at finde nemme ting som fx spejder eller en der
har været i militæret. Hvis du vil gøre det mere personligt,
så gør det gradvist og lad være med at gå så langt, at det
bliver pinligt for nogle.
Efter nogle runder kan du opfordre deltagerne til selv at
råbe bud ud i lokalet.

Du kan også prøve
med:
- Fritidskunstner
- Boet i udlandet
- Husejer
- Hundeejer
- Har været i fjernsynet¨
Du kan også prøve
med fremtidsrettede
bud:
- Bliver mangemillionær
- Kommer på
forsiden af Euroman/
Eurowoman
- Besøger alle verdens
kontinenter
- Modtager en
Nobelpris

De skal nu gå rundt og hilse på hinanden.
Hver gang de mødes med en ny, skal de fortælle 2 sandheder og 1 løgn
om sig selv.
Den anden skal nu gætte, hvad der er sandt og falsk.
Når de har gættet på hinandens, går de videre til den næste. Lad øvelsen
kører i nogle minutter, indtil energien falder.
TIPS OG TRICKS:
Sørg for at deltagerne skynder sig videre og ikke bliver hængende for længe
ved hinanden, da det vil tage energien ud af øvelsen.
For at undgå flaskehals, kan du sige til deltagerne, at de gerne må være
mere end to ad gangen, der udveksler sandheder og løgne.
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HILS PÅ 1000 MÅDER
FORMÅL:
• Øge kreativiteten
• Hilse på hinanden
• Bevægelse
TID:
5 – 10 min.
GRUPPE:
6 – 30 personer

FORFILMEN TIL DIT LIV
FORMÅL:
• Få viden om hinanden – hurtigt og effektivt.
• Skærpe koncentrationen.
TID:
5 min.
GRUPPE:
2 – 200 personer

BESKRIVELSE:
Vi skal hilse på hinanden på sjove måder. Diversitet og mangfoldighed
skaber muligheder. Det er vigtigt med konstante skift – det er sjovt men
også stressende.

BESKRIVELSE:
Få en ultrakort præsentation af hinandens liv i overskrifter.

Gå sammen i par. Hvis I er mange, så lav evt. lidt større grupper. Hver
gruppe får nu at vide, at de får 1 minut til at lave en hilsen, som ikke
er kendt i forvejen. I gruppe 1 skal indgå en fod i hilsenen. I gruppe 2
skal indgå en skulder. Giv hver gruppe en legemsdel fx næse, knæ, ryg,
mave, bagdel, arme, kinder. Når minuttet er gået og du kan se at de er
færdige med deres hilsen, skal alle gå rundt imellem hinanden og hilse
med deres nye hilsen. Når to mødes, hilser de først md den enes hilsen
og derefter den andens.

Stil jer overfor hinanden med ca. en halv meter mellem hver.

Fortsæt nogle minutter og stop mens energien fortsat er høj. Hvis I
gerne vil fortsætte øvelsen, så kan du sige, at nu bliver det sværere.
Hver gang to mødes, hilser de på hinanden og bytter hilsen. Det
betyder, at hvis du hilser på en der bruger næsen, så overtager du
den næsehilsen og hilser med næsen til den næste du møder. På den
måde bytter I hilsen hver gang I møder en ny. Stop legen efter et par
minutter.

TIPS OG TRICKS:
Giv mellemtider, når du styrer tiden, fx ”nu er der gået 30 sekunder”. De
fleste har svært ved at fornemme, hvor lang tid et minut varer, mens de
snakker eller lytter.

Gå sammen i par.

En af jer starter med at fortælle om sit liv, fra I blev født til i dag – på ét
minut!
Du tager tid.
Bagefter bytter I og så fortæller den anden person om sit liv på et minut.

Har du svært ved at få det til at gå op, kan tre godt være sammen, hvis bare
de skynder sig yderligere.

TIPS OG TRICKS:
For at gøre øvelsen endnu mere avanceret og sjovere kan du sige, at der
skal indgå en lyd i hver hilsen.
I stedet for legemsdele kan du uddele rekvisitter, som skal indgå i hilsenen,
fx klokker, flag, hæftemaskiner, mapper, frugt.
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HOLDNINGSGYMNASTIK

KÆNGURUNAVN

FORMÅL:
• Få ny viden om hinanden
• Få alle til at tage stilling
• Få alle ud på gulvet

FORMÅL:
• Hilse på hinanden
• Fysisk kontakt
• Grine sammen

TID:
10 – 15 min.

TID:
5 – 7 min.

GRUPPE:
6 – 50 personer

GRUPPE:
5 – 100 personer

BESKRIVELSE:
Holdningsgymnastik er en metode til at få alle til at tage stilling til
et væsentligt dilemma. Metoden er rigtig god til at kickstarte en
diskussion og aktivere deltagernes naturlige nysgerrighed.

BESKRIVELSE:
Sjov øvelse som kun til dels hjælper med at huske navnene.

Find et dilemma, fx ”hvad er vigtigst for at skabe vellykkede forandringer – ledelsen eller medarbejderen?”.
Skriv dilemmaet på to ark og hæng dem op i hver sin ende af lokalet
(et ark hvor der står ”ledelse” og et hvor der står ”medarbejder”). Bed
deltagerne stille sig i nærheden af det udsagn de er mest enig i. Det er
tilladt, at stille sig imellem de to udsagn, men ikke på midten (det er
for kedeligt).
Når alle har stillet sig, så interview et par repræsentanter fra yderpunkterne og evt. et par i midten. Spørg dem hvorfor de står, hvor de gør.
Bed dem evt. først tale sammen med deres sidemand i 1 – 2 min. om,
hvorfor de står, hvor de gør.
Afslut øvelsen eller gentag med nyt dilemma.
TIPS OG TRICKS:
Brug evt. en bold til at styre, hvem der skal have ordet.
Lav evt. en hestesko med en snor på gulvet og bed folk stille sig op efter
den. Det giver mulighed for, at man kan tale med dem overfor, som jo har
en anden holdning end en selv.

Stil jer i en klump på gulvet. I første runde skal alle gå hen og trykke hånd
med en anden og sige sit navn. Bed folk om at starte med at trykke hånd
med dem de ikke kender/kender mindst. Fortsæt 2 – 3 minutter.
I anden runde – forklar deltagerne at nu ændrer reglerne sig. Denne gang
bytter man navn, når man trykker hånd. Så hvis du har trykket hånd med
Bente, hedder du Bente næste gang, du skal trykke hånd. På den måde kan
navne vandre rundt. Fortsæt i 2 – 3 minutter til det ikke er sjovt længere.
Spørg evt. deltagerne hvordan de har det med at bytte navn. Øvelsen viser,
hvad der sker med os, når vi er nytænkende. Vi har det sjovt, men vi bliver
også forvirrede, glemmer ting og føler os fjollede. At præsentere sig med
sit navn er vanetænkning, det er nemt nok. At bytte navn er nytænkende
sådan helt basalt.
TIPS OG TRICKS:
Lav evt. en regel om, at man går hen og sætter sig når man får sit eget navn
tilbage. Vent dog ikke på at alle får deres rigtige navn tilbage, for der går altid
kludder i den.
Deltagerne kan udover navnet fortælle en ting om sig selv, fx ”jeg hedder
Bente og jeg spiller tennis”.
Inviter deltagerne til at finde på nye hobbyer til navnet, hvis de ikke kan huske,
hvad der blev sagt. På den måde kan Bente ende med at være jodle-entusiast
eller Elvis-fan i stedet for at spille tennis
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BLOMSTERHÅND
KONCENTRATIONSØVELSER
Når vi skal lære noget svært eller måske bare
skifte fokus i et møde, kan det være en god ide
at lave et break som afslapper hjernen, sætter
nøgleemnet på spidsen osv.

FORMÅL:
• Øge koncentrationen
TID:
3 min.
GRUPPE:
2 – 100 personer
BESKRIVELSE:
Alle bliver siddende på deres pladser, men rykker lidt væk fra bordet.
Alle lukker øjnene, knytter hænderne og lægger dem med håndfladen
opad.
Når du siger ”nu”, skal de på præcist 1 minut langsomt folde hænderne
ud som en blomst, der springer ud.
Når der er gået 1 minut, siger du til. De færreste vil have ramt plet.
Nogle vil have foldet hænderne alt for hurtigt ud, men nogle kun er
halvfærdige.
TIPS OG TRICKS:
Gentag evt. øvelsen flere gange for at se, om I bliver mere præcise.
Prøv evt. med 3 eller 5 min.
Brug evt. øvelsen i forbindelse med opstarten af en opgave eller et projekt,
hvor tiden er vigtig og sig, v skal arbejde med at have timingen i orden.
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TÆL TIL 21
FORMÅL:
FORMÅL:
•• Øget
koncentration
Øge koncentrationen
•• Skabe
Skabe ro
ro
•• Skabe
Skabe gruppefokus
gruppefokus
TID:
TID:
55 –- 10 min.
GRUPPE:
GRUPPE:
33 –– 100
100 personer
personer
BESKRIVELSE:
BESKRIVELSE:
Stil
Stil jer
jer ii en
en rundkreds
rundkreds ii grupper
grupper af
af 3
3 –– 10
10 personer.
personer.
Kig
Kig alle
alle mod
mod midten
midten af
af cirklen
cirklen og
og se
se om
om II kan
kan samle
samle jeres
jeres kollektive
kollektive fokus
fokus der.
der.
II skal
skal nu
nu kollektivt
kollektivt tælle
tælle ned
ned til
til 21.
21. Det
Det betyder,
betyder, at
at II skal
skal tælle
tælle på
på skift
skift men
men ikke
ikke i en
bestemt
rækkefølge.
Man Man
tæller
barebare
når man
synes
der er
plads
til det.
i en bestemt
rækkefølge.
tæller
når man
synes
der
er plads
til Du
det.starter
Du
fx
med fx
at med
sige ”1”.
Hvem
helst
kan
nu kan
sige nu
”2”.sige
Der ”2”.
er ingen
hvor
starter
at sige
”1”.som
Hvem
som
helst
Der erregler
ingenfor,
regler
mange
hver
enkel
person
sige et
tal.
Omvendt
gælder det
om atdet
få alle
for, hvorgange
mange
gange
hver
enkelmå
person
må
sige
et tal. Omvendt
gælder
med.
øvelsen
start
forfra,og
hvis
det
er dehvis
samme
få,de
dersamme
tæller få,
hele
tiden.
om atSå
få stop
alle med.
Så og
stop
øvelsen
start
forfra,
det er
der
tæller hele tiden.
Kun én må tælle ad gangen, så hvis to personer siger ”3” samtidig, skal I starte
forfra.
vigtigt,
denneså
regel
øvelsen
ellers ikke
en
Kun énDet
måertælle
ad at
gangen,
hvishåndhæves,
to personer da
siger
”3” samtidig,
skalhar
I starte
pointe.
Øvelsen
lykkes
der
ikke tællesda
meget
hurtigt,
forfra. Det
er vigtigt,
atbedst,
dennehvis
regel
håndhæves,
øvelsen
ellersmen
ikkeder
harkun
en
tælles,
man kan
”mærke”
plads
én. meget hurtigt, men der kun
pointe.når
Øvelsen
lykkes
bedst, der
hviser
der
ikketil
tælles
tælles, når man kan ”mærke” der er plads til én.
Bliv ved indtil I har talt til 21, selvom det kan virke stressende. Det skal nok lykkes
for
Pointen
netop,
projektet
kan virke
lykkes,
hvis alle koncentrerer
Blivjer.
ved
indtil I er
har
talt tilat21,
selvom kun
det kan
stressende.
Det skal nok sig om
at
værefor
i nuet
og om hinanden.
Bliver
I ved, bliver
I belønnet
med
følelsen
af et
lykkes
jer. Pointen
er netop, at
projektet
kun kan
lykkes, hvis
alle
koncenfantastisk
fælles
fokusi og
enog
dyb
tavs
koncentration.
trerer sig om
at være
nuet
om
hinanden.
Bliver I ved, bliver I belønnet med
følelsen af et fantastisk fælles fokus og en dyb tavs koncentration.
TIPS
TIPS OG
OG TRICKS:
TRICKS:
Hvis
Hvis II gerne
gerne vil
vil gøre
gøre den
den endnu
endnu sværere
sværere og
og virkelig
virkelig opleve
opleve magien
magien ved
ved at
at have
have et
fælles
fokus,
kankan
I, når
detdet
er lykkedes
at tælle
til 21,
indføre,
at Iatsamtidig
skalskal
igennem
et fælles
fokus,
I, når
er lykkedes
at tælle
til 21,
indføre,
I samtidig
hele
alfabetet.
foregår
bedst
ved bedst
at du ved
igangsætter
både talrækken
(ved at sige
igennem
hele Det
alfabetet.
Det
foregår
at du igangsætter
både talrækken
”1”)
(ved
at sige ”A”).
kan
nuhelst
bydekan
indnu
på byde
at tælle
(vedog
atalfabetet
sige ”1”) og
alfabetet
(vedHvem
at sigesom
”A”).helst
Hvem
som
indvidere
på at
eller
alfabetet.
Hvis
der er to,Hvis
derder
siger
samtidigt,
starter
I forfra på
tællefortsætte
videre eller
fortsætte
alfabetet.
er et
to,bogstav
der siger
et bogstav
samtidigt,
alfabetet.
Hvis på
to siger
et talHvis
samtidigt,
I forfra på talrækken,
men
der siges
starter I forfra
alfabetet.
to sigerstarter
et tal samtidigt,
starter I forfra
påhvis
talrækken,
et
tal hvis
samtidigt
med
starter
forfra
beggestarter
to. I forfra begge to.
men
der siges
etet
talbogstav,
samtidigt
medI et
bogstav,
II kan
kan også
også øve
øve jer
jer over
over flere
flere dage,
dage, indtil
indtil den
den er
er der.
der. Men
Men slut
slut først,
først, når
når II har
har den,
den, ellers er
det
enerunderlig
flad fornemmelse
at være med
til noget
der
ikke der
lykkes.
ellers
det en underlig
flad fornemmelse
at være
med til
noget
ikke lykkes.
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TÆLLE TRIN
FORMÅL:
• Øge koncentrationen
• Vågne op
• Lade alle dumme sig sammen – vi har alligevel ikke styr på det hele!
TID:
5 min.
GRUPPE:
4 – 50 personer

ASSOCIATIONSCIRKEL

BESKRIVELSE:
Stil jer i en rundkreds.

FORMÅL:
• Øge koncentrationen.
• Træne associationsevnen
• Skabe stemning af at alt er tilladt, så alle tør give lidt slip

Du viser, at når du tæller til 1 så går alle et skridt frem. 2 er et skridt
tilbage. 3 er et skridt til højre. 4 er et skridt til venstre.

TID:
3 – 5 min.

Alle gør det sammen.

GRUPPE:
4 – 100 personer

Du begynder nu at bytte rundt på rækkefølgen og så må deltagerne
bare prøve at følge med. Hæv evt. tempoet hvis de er rigtig gode og
hurtige til at følge med.
Byg et niveau på.

BESKRIVELSE:
Deltagerne i grupper af ca. 5 stiller sig i en cirkel.

Hvor 1 var et skridt frem, så er 1a et skridt tilbage. 2. er et skridt frem.
3a er et skridt til venstre. 4a er et skridt til højre.

En person stiller sig i midten – ansigt til ansigt med en af dem i
ydercirklen.

Når alle har prøvet det, blander du det hele.

Personen i ydercirklen siger et tilfældigt ord fx ”hus”, som personen i
midten straks associerer på med fx ”tag”.

Nu går det helt sikkert i koks og legen stopper.

TIPS OG TRICKS:
Det er bedst, hvis facilitatoren bare nogenlunde selv kan finde ud af de lidt
komplicerede trinkombinationer. Omvendt kan det have sin charme, hvis
den der burde være autoriteten, slet ikke selv kan følge med.

Midterpersonen drejer ansigtet til en anden i ydercirklen. Personen i
ydercirklen siger et helt nyt ord, som stritter i en helt anden retning fx
”selvangivelse”.
Sådan kan midterpersonen dreje cirklen rundt et par gange. Et minut
er et godt tidsinterval.
En ny person træder ind i midten og øvelsen begynder forfra.

Start langsomt. Det kan være temmelig svært for folk at finde de rigtige
trin.
TIPS OG TRICKS:
Sørg for at holde et højt tempo, så midterpersonen siger det mest
umiddelbare. Det er også en øvelse i at give slip på kontrollen.
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DET BRÆNDENDE
PUNKT
FORMÅL:
• Øget koncentration
• Synliggøre holdninger
• Få noget at vide om hinanden
TID:
3 – 7 min.
GRUPPE:
4 – 100 personer
BESKRIVELSE:
Stil jer i en cirkel.
Forklar folk, at de nu kropsligt skal vise deres holdninger.
Stil spørgsmål, der fortæller noget om deltagerne. Fx hvor meget ved du om
dagens tema (skatteregler for små virksomheder, forretningsudvikling af events
osv.)
Ved du alt hvad der er værd at vide, så stil dig på det brændende punkt i midten
af cirklen. Ved du absolut intet, så stil dig så langt væk i lokalet som muligt fra
midten. Ved du lidt stiller du dig halvvejs mod midten osv.
En anden måde at spørge på kan være ”stil dig i midten, hvis du mener at
energizers virker i alle sammenhænge og længst væk, hvis du mener de aldrig
virker.
Stil flere spørgsmål for at få lidt fysisk og holdningsmæssig dynamik omkring
dagens emne/fokus.
TIPS OG TRICKS:
Når deltagerne har fundet deres placering, så gå eventuelt rundt og interview et par
stykker om, hvorfor de står lige der. Tag eventuelt dem, der står længst væk og dem
der står tættest på midten og en midt i det hele.
Stil eventuelt et morsomt spørgsmål som fx ”jeg ser kun realityshows i tv”.
For hyggens skyld kan du slutte med et spørgsmål, som samler alle på midten fx ”hvis
du er ved at dø af sult, så gå mod midten”.
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MIN MORGEN
FORMÅL:
• Hilse på hinanden
• Lære lidt om hinanden
• Træne fokus
TID:
5 - 10 min.
GRUPPE:
8 – 100 personer
BESKRIVELSE:
Giv deltagerne et minut til lige at tænke deres morgen igennem i
detaljer. Hvad skete der egentlig?
Del jer derefter i par. Fortæl nu hinanden på 1-2 minut de spændende
detaljer om hinandens morgen. Hvad skete der? Var der trafikuheld på
vejen, var de gule bukser forsvundet? Hvad fik du til morgenmad.
Husk at kigge hinanden i øjnene og få formidlet det hele.
TIPS OG TRICKS:
Hvis I har behov for lidt variation og øget sværhedsgrad, så bed deltagerne
fortælle om deres morgen baglæns.

VENDESPIL MED
MENNESKER
FORMÅL:
• Skabe fokus og samarbejde
TID:
10 - 15 min.
GRUPPE:
8 – 20 personer
BESKRIVELSE:
Vælg de to personer som skal ”vende brikker”. De går nu udenfor døren.
Imens går de resterende deltagere sammen i par og vælger en lyd eller
en bevægelse de to har til fælles. Fordel jer derefter rundt i lokalet.
De to udenfor døren kommer nu tilbage i lokalet og skal nu i
samarbejde i gang med at finde par.
De to vælger to deltagere og beder dem sige deres lyd/lave deres
bevægelse. Er de ens, så er de fundet og udgår. Er de forskellige, så er
det bare videre til to nye og prøve dem. Legen fortsætter til alle par er
fundet.
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GRINE-SAMMENØVELSER
Utrygge mennesker har svært ved at tænke nyt
og skabe. Når vi griner sammen nedbrydes lidt
af vores attitude og forsvarsværk. Bruges når en
større gruppe skal bruge hinanden til at være
kreative.

BIF-BAF-BUF
FORMÅL:
• Øge koncentrationen
• Grine sammen
TID:
5 min.
GRUPPE:
5 - 25 personer
BESKRIVELSE:
Stil jer i en rundkreds.
Du sender en besked til personen ved siden af dig. En
besked kan være en lyd eller en ord fx ”bif”, en grimasse, en
bevægelse fx et knips eller flere af tingene på en gang.
Personen ved siden af dig sender den samme besked videre
til den næste person, indtil den har været hele vejen rundt.
Gør det 2 gange med 2 forskellige beskeder.
Send nu 2 forskellige beskeder hver sin vej. De skal være
meget forskellige. Når I kan håndtere 2 forskellige beskeder
på en gang, så send 1 mere og så 1 mere afsted.
TIPS OG TRICKS:
Jo mere lyd, bevægelse og dynamik, der er i beskederne, jo
sjovere er det og jo mere vågner deltagerne op.
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BUSBILLET

1-2-3

FORMÅL:
• Grine sammen
• Fysisk kontakt

FORMÅL:
• Skabe fokus og koncentration
• Grine sammen

TID:
5 min.

TID:
5 - 10 min.

GRUPPE:
8 - 100 personer

GRUPPE:
8 - 100 personer

BESKRIVELSE:
Stil jer i en rundkreds.

BESKRIVELSE:
Bed deltagerne gå sammen i par.

Forklar at alle skal nå deres bus, som er direkte på den
anden side af cirklen. For at komme over til bussen skal alle
gennem det samme punkt i midten af cirklen.

Instruer dem i reglerne. Når instruktøren siger 1 så giver de
to hinanden en highfive med højre hånd, når vedkommende
siger 2 er det med venstre hånd og 3 er med begge hænder.

Når du har talt til tre, skynder alle sig, alt hvad de kan
gennem punktet i midten og over til deres bus på den anden
side af cirklen. Sandsynligvis støder alle i hinanden på vejen
og griner.

Gå langsomt i gang og varier talserien. Når de kan, så sæt
farten op og give dem masser af variation.

TIPS OG TRICKS:
Alle innovative processer handler om at bevæge sig fra orden
gennem kaos til en ny orden på et højere niveau. På den måde
bliver øvelsen en metafor for innovation eller den kreative
workshop, du måske skal til at facilitere. Vi bevæger os fra orden
(cirklen) gennem kaos (klumpen i midten) til en ny orden (ny
cirkel).

TIPS OG TRICKS:
Du kan tilføje footfive og give høje ben nummer 4 og venstre
ben nummer 5 eller du kan gøre nummer 4 til et almindeligt
klap i hænderne.

Start evt. med at fortælle en historie om, hvor svært du selv har
ved at nå bussen.
Bed deltagerne holde en fiktiv busbillet i den ene hånd og en
fiktiv taske i den anden – rejsekort godtages også – eller andre
rekvisitter, som er relevante, når man skal med bussen.
Lav evt. den samme øvelse efterfølgende i flere varianter. Sig fx
at deltagerne skal krydse cirklen meget høfligt som i London,
hvor folk giver hinanden plads, letter på bowlerhatten og hilser.
Eller i slowmotion som i en actionfilm – deltagerne krydser
cirklen i slowmotion, men som i et kæmpeslagsmål, hvor der
bokses, rives i næser, laves karateslag m.m.
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FYRVÆRKERI
FORMÅL:
• Grine sammen
• Positiv energi
• Fysisk aktivitet
TID:
5 – 10 min.
GRUPPE:
4 – 200 personer
BESKRIVELSE:
Bed deltagerne finde sammen to og to. Forklar at de først skal
lære tre forskellige positioner, ligesom i sten-saks-papir, her nøjes
vi ikke med hånden, men bruger hele kroppen.
Forklar deltagerne de tre positioner og lad dem prøve dem, så du
er sikker på, at de forstår dem.
Første position: Fyrværkeri. Først skal vi sende fyrværkeriet
afsted, det sker ved, at deltagerne peger deres to pegefingre mod
himlen, som pistoler og skyder med et lille ”puf”. Herefter venter
de lidt, så fyrværkeriet kan nå op og eksplodere, hvorefter de slår
armene ud og højt siger ”NAAAAJ”, mens de kikker mod himlen.
Anden position: Farlig tiger. Man brøler et tigerbrøl mod den
anden med hænderne løftet som truende kløer.
Tredje position: Giv-mig-fem. Der gives håndtegn med højre hånd
og siges ”YO” med lidt hip hop attitude.
Forklar at nu begynder spillet. Det gælder om at få så mange
point som muligt. Der gives 1 point (som de selv holder styr på) ,
hver gang de lykkedes med at gøre det, du beder dem om.
Bed deltagerne stille sig ryg mod ryg (med kontakt). De skal nu
prøve at regne ud/mærke hvilken af de tre positioner den anden
vælger og de skal prøve at vælge den samme. Du tæller til 3 og
siger ”nu” og beder alle vende sig samtidigt og indtage deres
position. Hvis de har ramt den samme position, får de et point og
ellers ikke. Gentag 3 gange.
TIPS OG TRICKS:
Herefter kan du evt. variere ved at bede dem prøve at ramme en
anden position end den anden.

ONDSKABENS HOTEL
FORMÅL:
• Grine sammen
• Dumme sig sammen
TID:
5 min.
GRUPPE:
8 – 20 personer
BESKRIVELSE:
Stil jer en rundkreds.
Alle kigger i jorden, mens de beslutter sig for, hvem i cirklen
de om lidt vil kigge på.
Du tæller til 3 og alle kigger op på samme tid og ser direkte
på den, de havde besluttet sig for at kigge på.
Hvis der er to, der kigger på hinanden samtidig, tager de
hænderne op til kinderne og kommer med et rædselsudbrud
som offeret i en gyserfilm, fx som Jack Nicholsons kone i
Ondskabens Hotel, mens de træder baglæns ud af cirklen. De
er nu ”døde” og må nøjes med at kigge på resten af øvelsen.
Alle kigger i jorden og ser op, når der er talt til 3.
Således fortsætter øvelsen, indtil der er fundet én eller to
vindere.
TIPS OG TRICKS:
En anden gestus eller lyd til dem der udgår, kan sagtens bruges,
fx et fingeret hjertestop.
Start evt. med at fortælle en god historie om Ondskabens Hotel
eller en af dine yndlingsgyserfilm.
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SVUISJ - SPOING
FORMÅL:
• Grine sammen
• Gruppefokus
TID:
5 min.
GRUPPE:
6 – 20 personer
BESKRIVELSE:
Stil jer i en rundkreds, så alle kan se hinanden.
Lav et pendulsving med armene mod personen til højre for dig
og sig ”Svuisj”. Personen til højre sender beskeden videre til den
næste, som sender den videre, indtil den er kommet hele cirklen
rundt.
Send ”Svuisj” rundt et par gange, indtil du er sikker på, at alle har
forstået det.
Nu indfører du næste niveau, som er et ”Spoing”. Et spoing får
”Svuisj” til at skifte retning. Et ”spoing” laves ved, at du vender dig
mod personen der sender et ”Svuisj” til dig, skyder maven frem og
trækker armene tilbage, mens du højt siger ”Spoing”. ”Svuisj” har
nu skiftet retning.

OPSAMLINGSØVELSER
Det er altid godt at slutte et møde, et kursus eller
lign. med både eftertænksomhed og energi.
Du vælger naturligvis rækkefølge og version ud fra
gruppen og emnet.
Her er 2 øvelser til eftertænksomhed og lagring af
læring. Brug fx en af grine-øvelserne til den gode
energi.

Når I har styr på det, kan I indføre et ”Bang”. Med et ”Bang” kan
man sende beskeden tværs over cirklen. Man kan derfor ikke
bruge det overfor sidemændene. Et ”Bang” laves ved at man
sigter med en finger på en person på den anden side og siger højt
”Bang”.
Fortsæt indtil I ikke gider mere, eller lad folk gå ud efterhånden
som de laver fejl.
TIPS OG TRICKS:
Hvis I er rigtig skrappe, kan I have flere ”Svuisj” kørende på samme
tid.
Gør legen sværere, fx kan man bytte plads med den man siger
”Bang” til.
Man kan også dukke sig til siden, når man modtager et ”Svuisj” eller
et ”Spoing”, hvilket betyder at beskeden ryger videre til personen på
den anden side af dig.
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OPSAMLINGSMATRIX

BYG ET LÆRINGSTÅRN

FORMÅL:
• Samle op på det deltagerne har lært
• Øge læringen
• Øge accepten
• Øge sandsynligheden for handling efter mødet

FORMÅL:
• Huske hvad de har lært
• Forberede sig på at bruge det efter mødet
• Får noget visuelt og taktilt frem på kurset

TID:
10 – 20 min.

GRUPPE:
3 – 30 personer

GRUPPE:
2 – 50 personer
BESKRIVELSE:
Du skal bruge planchepapir og tuscher til alle grupper.
Inddel i grupper på 2 til 5 personer.
De har nu 10 – 20 min til at udfylde nedenstående planche, der opfordrer
til refleksion omkring, hvad de har lært i løbet af dagen.
Til sidst præsenterer de meget kort det vigtigste fra deres planche for de
andre grupper.

Nyt jeg lærte

TID:
20 – 45 min.

Noget jeg blev mindet om

BESKRIVELSE:
Du skal bruge en stor bunke med Duplo-klodser eller lignende
”byggesten” samt en tusch der kan skrive på den. Evt. tusch der kan
fjernes igen med varmt vand.
Fordel klodserne på gruppeborde. Bed deltagerne skrive de væsentligste læringspunkter fra dagen på klodserne og bed dem samle et tårn af
klodserne.
Giv dem 15 – 30 min. til arbejdet.
Lav en kort opsamling hvor tårnene stilles samlet og (alt afhængig af hvor
mange I er) gennemgås et par af tårnene.
TIPS OG TRICKS:
Brug klodserne igennem hele dagen til at afstemme forventninger,
diskutere væsentlige emner osv.
Tilbyd dem evt. at tage læringstårnet med hjem bagefter.

Det vil jeg gøre oftere i hverdagen

Det var interessant for min
hverdag
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