
1, 2, 3, NETVÆRK! 
4 netværksøvelser til dig, der vil 
skabe dialog mellem mennesker



INTRODUKTION

2

Ladies First er et iværksætter- og karrierenetværk 
for ambitiøse og engagerede kvinder. Gennem net-
værksmøder, inspirationsoplæg, netværksforløb og 
præsentation af kvindelige rollemodeller på vores blog, 
motiverer og inspirerer vi vores medlemmer til større 
foretagsomhed og tro på egne evner.

Inspirationskataloget er blevet til, på baggrund af vores 
erfaringer med at facilitere mødet mellem mennesker – 
både i store forsamlinger og små netværksgrupper. Vi 
har udvalgt fire øvelser, som henvender sig til forskel-
lige typer forsamlinger og forskellige formål, men som 
alle er simple og lette at gå til. Alle øvelserne har til 
formål at skabe dialog mellem deltagerne og åbne op 
for, at de kan lære hinanden at kende. 

Rigtig god fornøjelse!
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INDHOLDSFORTEGNELSE
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ØVELSE 1: FORDOMME 

ØVELSE 2: FÆLLESNÆVNER 

ØVELSE 3: JOURNALISTEN

ØVELSE 4: WALK’N’TALK

5 NETVÆRKSRÅD 
FRA LADIES FIRST



1: FORDOMME

 Antal deltagere

 Varighed

 4 - 10 personer

 20 - 40 minutter

 Små sedler - 3 stk. Du skal bruge
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Denne øvelse egner sig bedst til små grupper, som ikke kender 
hinanden i forvejen.

Hver deltager får tre sedler, og skal nu skrive tre ting om sig selv, som 
man ikke lige umiddelbart kan se – og som ikke må være for generelle 
(altså ikke noget, som vil passe på alle i gruppen). Eks.:

- Har engang haft min egen butik
- Er uddannet Mindfulness-instruktør
- Er den ældste i min afdeling
- Er ved at skrive en bog
- …

 

Alle sedlerne foldes sammen og lægges i en skål, hvorefter den send-
es rundt blandt deltagerne. På skift tager hver deltager en seddel, 
læser udsagnet højt, og skal herefter gætte hvem udsagnet passer på. 
Den, der bliver peget på skal så enten acceptere eller afvise udsagnet.

Husk altid at afsætte 5 minutter til opsamling og evaluering, hvor del- 
tagerne får lov at fortælle, hvordan det var at deltage i øvelsen og 
hvordan nogle ’fordomme’ måske blev bekræftet, mens andre blev 
afkræftet.

Variationer: 
Der kan sættes nogle rammer for, hvor professionelle udsagnene skal 
være – det kan handle om meget faglige ting, eller være mere person-
ligt, afhængigt af målgruppen og formålet med øvelsen. Udsagnene 
kan også udarbejdes af facilitator på forhånd på baggrund af research 
eller viden omkring deltagerne.



2: FÆLLESNÆVNER

 Antal deltagere

 Varighed

 50 - 100 personer

 10 - 20 minutter
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Denne øvelse er især god som en icebreaker i store forsam-
linger, hvor folk ikke kender hinanden – samt i situationer, hvor 
der måske ikke er plads til at gå rundt mellem hinanden.

Folk sætter sig sammen i grupper af 3-4 personer, og opgaven 
lyder på at finde tre ting, som de alle har til fælles. Det må ikke 
være noget, som er åbenlyst (altså eks. at alle er kvinder, eller at 
alle er til stede ved det samme arrangement). Hvis man har mindre 
tid til øvelsen, kan man nøjes med at finde en enkelt ting, man har 
til fælles.

Efter øvelsen, kan der i plenum udvælges nogle enkelte, som 
fortæller hvad de fandt frem til. Der plejer at være nogle 
underholdende fællesnævnere imellem.

 



3: JOURNALISTEN
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Denne øvelse egner sig til både små og store forsamlinger, kræver
ikke forberedelse og er nem at tilpasse.

Hver deltager får en seddel og en kuglepen samt 2-5 minutter til  
at skrive et åbent spørgsmål – dvs. et spørgsmål man ikke kan 
svare ja eller nej til. Gerne relateret til dagens/arrangementets 
emne.

Når alle deltagere har lavet deres spørgsmål, skal de gå rundt  
mellem hinanden og hilse på hinanden to og to. Når de møder 
en ny, skal de først præsentere sig, og så på skift stille hinanden 
et spørgsmål, hvorefter den anden svarer.

Når begge parter har både spurgt og svaret, bytter de spørgsmål, 
hvorpå de finder en ny makker. De tager altså hele tiden et nyt spørg-
smål med videre til næste makker.

Variation: 
Hvis man er max. 30 personer, kan man vælge, at deltagerne skal udgå 
fra øvelsen, når de får deres eget spørgsmål tilbage igen. 
På den måde bliver der  langsomt bliver færre og færre deltagere 
på gulvet, indtil øvelsen slutter med de sidste to.

 Antal deltagere

 Varighed

 10 - 100 personer

 15 - 25 minutter

 Små sedler Du skal bruge



4: WALK `N` TALK
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Denne øvelse egner sig til både små og store forsamlinger, kræver 
ingen forberedelse, og er særligt god som afbræk til at få lidt frisk 
luft mellem møder.

Facilitator giver et emne eller et spørgsmål, hvorefter deltagerne 
skal finde sammen to og to, med nogen de ikke kender i forvejen. 
Herefter går deltagerne en tur, mens de taler om det valgte emne 
eller spørgsmål. Eks.: 

• Fortæl om en succes-oplevelse du har haft på dit arbejde
• Hvornår var du sidst i tvivl om noget?
• Hvad er en god leder for dig?

Deltagerne opfordres til at forlade lokalet, strække benene og 
gerne få lidt frisk luft, hvis omstændighederne og vejret tillader 
det. 

 Antal deltagere

 Varighed

 10 - 100 personer

 5 - 15 minutter

 God plads Du skal bruge



5 NETVÆRKSRÅD FRA LADIES FIRST 
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1. VÆR NYSGGERRIG OG ÅBEN
- i mødet med andre mennesker

2. GIVE AND TAKE
- men hold fokus på, hvad du kan give

3. HOLD ØJNE OG ØRER ÅBNE
- og vær sensibel overfor muligheder

4. VÆR KONKRET
- når du beder om hjælp i dit netværk

5. TÆNK NETVÆRK BREDT
- du ved ikke, hvad du kan få brug for



  “The opposite 
of networking 

is NOT working”
 - someone smart

9



hello@ladiesfirst.dk
www.ladiesfirst.dk

Produceret af:

En særlig tak til:


