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KORTE MØDER  

 

Formål: ”Korte møder” er en uformel, energigivende og enkel metode, der gør 
det muligt for alle samtidigt at tale, dele erfaringer eller viden, generere 
idéer, tænke sammen m.m. Metoden kan forlænges, forkortes og 
varieres næsten uendeligt. Er særlig godt til opstart, en energizer 
undervejs eller afrunding/evaluering af et møde. 
I denne øvelse er opsamlingen udformet mhp. på at udvælge et antal 
temaer. Afhængig af, hvad ”korte møder” skal bruges til, kan 
opsamlingen varieres. 

Varighed: 15-25 minutter (introduktion: 5 min, udførelse: 5-10 min, opsamling: 5-
10 min) 

Deltagere: 8-500 

Materialer: Spørgsmål, evt. på kort, på power point eller en flip over. Klokke eller 
anden lyd (især hvis der er mange)Her står en kort forklaring / praktiske 
oplysninger 

Forudsætninger Mod på at tale sammen på kryds og tværs. Et rum med plads til alle på 
gulvet (ikke et auditorie). Foregår stående. 

Konsulent: Ingen særlige forudsætninger 

 

Introduktion: 
Fortæl deltagerne, hvad I skal, hvordan det skal foregår, hvad intensionen er, at det skal 
bringe samt, hvad det skal bruges til. Vis gerne selv fysisk med en anden i rummet, hvordan 
korte møde foregår, og fortæl både hvor mange runder, der vil blive, og hvor lang tid man 
har i den enkelte runde. 
 
Bed dernæst deltagerne om at rejse sig og gå i gang. Ring evt. med klokken og sig ”Første 
runde begynder nu. I får tre minutter. Find en makker (f.eks. i den anden ende af lokalet/en 
du ikke kender så godt)”. 

Deltagerne finder nu sammen to og to og stiller hinanden de spørgsmål, der er produceret 
på forhånd (se eksempler nedenfor). 

Den ene spørger, den anden svarer, og derefter bytter de. Det er vigtigt at den, der stiller 
spørgsmål, kun lytter og ikke vurderer det, som den anden svarer. Da metoden hedder 
”korte møder”, gives der kun kort tid, f.eks. 3 min. pr. runde.   
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Det er vigtigt, at spørgsmålene er åbne, så de inviterer til svar i mange forskellige retninger 
og ikke blot ja/nej.  

Bruges metoden ved opstart, kan spørgsmålene med fordel være åbnende ift. dagens 
tema. 

Eksempler på spørgsmål, der inddrager de personalepolitiske normer for det daglige 
arbejdsliv: 

 Hvornår oplever du, at vi lykkes bedst med at udvise gensidig respekt og 
ordentlighed? (norm nr. 4) 

 I hvilke sammenhænge bidrager vi mest til et sammenhængende og 
samarbejdende AU? Og hvad er dine bedste idéer til, hvordan vi kunne blive endnu 
bedre til det? (norm nr. 2) 

 Hvem i verden er i dine øjne dygtigst til personaleledelse? Og hvad kunne vi lære af 
dem? (norm nr. 5) 

 Fortæl om dit største forbillede ift. at mestre en god balance mellem arbejdsliv og 
privatliv!  Og hvad inspirerer det dig til? (norm nr. 7) 

 Hvem på AU/i din afdeling burde modtage en klapsalve i forhold til at skabe 
åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer? Nævn et konkret 
eksempel. (norm nr. 3) 

 Hvornår har respekten for ytringsfriheden og forskningsfriheden det særligt godt? 
(norm nr. 1) 

 Hvilke råd ville herrelandsholdet i håndbold give os i forhold til at se mangfoldighed 
blandt kollegaer som en styrke? (norm nr. 6) 

 I hvilke situationer eller under hvilke betingelser oplever vi de bedste kollegiale 
relationer i hverdagen? (norm nr. 5) 

 Hvad er i dine øjne de bedste rammer for personlig og faglig udvikling? (norm nr. 8) 

Spørgsmålene her er til inspiration, og I kan selv frit formulere spørgsmål, som passer til 
netop jeres tema og formål. 

Man kan med fordel printe de spørgsmål, man vælger, ud på et ark, så den enkelte 
deltager får et stykke papir med 2 spørgsmål på. Spørgsmålene skal gerne være 
forskellige, og deltagerne kan stille det spørgsmål, de har mest lyst til at høre svaret på. 
Fungerer det ikke, eller har de mere tid, kan de stille det næste spørgsmål.  

Opsamling: 

Når tiden er gået, går deltagerne tilbage på deres pladser, og I tager nu en 
plenumdrøftelse af, hvilke temaer der vil give bedst mening for deltagerne at arbejde 
med.  
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Eksempel på spørgsmål, der på baggrund af deltagernes ”korte møder” kan indkredse 
relevante temaer: 

Hvilke temaer tænker I på baggrund af de snakke, I lige har haft, vil være de mest 
relevante at arbejde videre med? Nævn 1-2 temaer. 

Bed 6-8 deltagere i forsamlingen nævne deres forslag. Notér på flipover eller tavle 
undervejs. Spørg derefter deltagerne, om de har noget at tilføje, som endnu ikke er blevet 
sagt. 

Hvis I har fået et passende antal temaer på tavlen, spørg ud i forsamlingen, om I er enige 
om, at det er det, I skal arbejde videre med. 

Hvis I har fået for mange temaer på tavlen, kan I vælge det rette antal temaer ved at 
stemme om det. Er der færre end 20 deltagere, kan I klare det ved håndsoprækning. Hvis 
der er mere end 20 deltagere, bed deltagerne om at gå op og sætte en streg ved de to 
temaer, som de helst vil arbejde videre med. De temaer, der får flest stemmer, er dem I 
arbejder videre med. 
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