
Facilitering af læring og 
handlemod

Summit 2022

“Jeg tror sgu ikke jeg har 
knækket koden på god 

undervisning endnu - den 
vil jeg gerne have”



Få deltagerne til at 
engagere sig inden for 

de første 10 minutter (og 
hver 10 minut)



Handle + mod = 
Handlemod



Handlemod =
Evnen til at handle på trods af 

tvivl, usikkerhed og/eller frygten 
for at fejle



“Der er altid for meget 
indhold - og det er svært 

at prioritere” 
- (og derfor gør jeg som jeg plejer; 

fylder programmet med mange 
slides og taler selv i en time, så jeg 
sikrer mig, at JEG kommer igennem 

stoffet)



IDOARRT 

Intention: Formål/hvorfor?
Desired Outcome: Konkret og 
følelsesmæssigt udbytte 
Agenda: Dagsorden/program
Roles: Roller/ansvar
Rules: Mindset/regler/OBS 
på/kultur
Time: Tidsramme



Intention: 
Inspirere med redskaber til at skabe deltagelse og ejerskab i 
undervisningen

Desired outcome:
Opnå Viden og konkrete redskaber til: 
● at komme igang
● at skabe fælles fokus
● at skabe psykologisk tryghed
● at gøre eleverne læringsparate
● at få både ekstrovert og introvert hørt

IDOARRT - Sæt rammen



Agenda: 
Få alle i spil fra start
IDOARRT
Skab psykologisk tryghed
Gør din elever læringsparate
Få både introvert og ekstrovert i spil

 

IDOARRT - Sæt rammen



Roles:
Peter: 
Faciliterer/skaber rammer så I  kan koncentrere sig om indholdet

Deltagerne: 
Bidrag og byd på jer selv. 
Hack det til jeres kontekst.

Time: 
11.30-12.15

Rules:
Vi er for at lære sammen
Feel free to fuck up

IDOARRT - Sæt rammen



Psykologisk tryghed = være del af flokken

Google: Amy Edmondson



Postulat: 
Du ved hvorfor du er her, men de 

studerende ved det ofte ikke



Øvelse: Bliv læringsparat
5x Hvorfor er du her?  

1 journalist og 1 person der 
interviewes

Tid: 2x2 minutter



Hvornår lykkes du som 
underviser? 

Skriv individuelt 2 min i dit 
magazine
Del dine indsigter med en 
anden 4 minutter i alt 
Del på plenum



Redskab: 1- 2 - MANGE
Få alle i spil



Handlemod =
Evnen til at handle på trods af 

tvivl, usikkerhed og/eller frygten 
for at fejle



www.handlemod.dk

Anne Eggebrecht

Peter Laut Matzen

Julie Melgaard Smidt


