
Virtuel vejledning
giver nærvær og fokus

Danmarks Læringsfestival - fagdate

2 marts 2021
Hanne Heimbürger



Den virkelige verden er den digitale verden?



Mikrosignaler 
går tabt

”Små bekræftende
tilbagemeldinger kan være
svære at opfatte i
videosamtaler”

• (Citeret fra “Barriere i glatte 
ansigter” af Anders Boas, 
Weekendavisen 26 juni 2020)



Hjælpe
kommunikation

• Sænke taletempo

• Tale tydeligt

• Små nik, åben
kropsholdning

• Se ind i kameraet af og til

• Parafraser

• Uddybende spørgsmål

• Korte opsummeringer

• Undgå smålyde og 
gentagelser af det sagte -
det fungerer dårligt i 
videokonferencer



Hakker, fryser, 
går off line…

• Klar backupplan:

• Skriv i delte dokument

• Skriv evt i chat

• Brug mobil

• Ring til lærer på dette
nr

• Send lydfil eller
dokument til lærer

• Øv det 1 til 1 i
undervisningen før



Teknisk huskeliste til
virtuel vejledning

• Lav et online dokument, som
elev og vejledere kan skrive i
sammen hele vejen (undgå, at 
perler ligger i chatten, og sikrer, 
at elev skriver om det, man har 
talt om under vejledningen)

• Sørg for at eleverne har adgang til
kommunikationsplatformen, og at 
alle funktioner er tilgængelige for 
dem 

• Hvis der er baggrundsstøj, hvor
du er, så brug headset

• Som nævnt: back-upplan



Vejledningsprocessen
starter før fagvalg

• Den almindelige 
undervisning forbereder 
eleverne på de 
studietekniske og 
metodiske aspekter af 
opgaven

• Faglærer viser mulige 
opgaveformuleringer og 
projekter fra sidste år

• Workshops



Klare rammer, 
klar struktur
Forventningsafstemning

Skemaer til det hele



Online spørgeskema –
virtuelle grupperum
med idegenerering

• Hvad vil du gerne undersøge?

• Hvorfor mener du, at det er
interessant at undersøge?

• Hvad er formålet med din 
undersøgelse? Hvad er det, der 
undrer dig?

• Hvilken vinkel vil du have på
undersøgelsen?

• Hvilke fag kan bidrage til
undersøgelsen? Hvordan kan de 
bidrage?





Udnyt mediet

• Opret feedbackgrupper

• som studiebuddies, 

• som peer2peer, 

• som publikum til pitches 

• – at gå fra mundtlighed til
skriftlighed: Eksamen er
ikke kun fremlæggelse af
opgave



Gå fra mundtlighed til skriftlighed

Struktur for fremlæggelse

• Du begynder med at besvare det 
spørgsmål, som står i din 
problemformulering

• Hvilke empiri er der medtaget?

• Hvilke metoder har du valgt for at 
besvare spørgsmålet

• Hvorfor disse metoder? Hvilke
muligheder/begrænsninger gav dette
valg af metoder for opgaven? Hvordan
fungerede metoderne i samspillet
mellem fagene?

• Hvad kunne gøres anderledes? Hvilke
andre metoder kunne anvendes i
besvarelsen af spørgsmålet og vil andre
svar ville man få?

• Hvilke perspektiveringsmuligheder
lægger din undersøgelse op til?



Forbered den mundtlig
del sideløbende

Forbered dig på at fx

• forklare valg af bestemte
undersøgelser

• overveje, hvad dine fag og deres
metoder kan bruges til i samspil



Brug Ciceros Pentagram 
• Omstændigheder: Hvad skal eleven 

vise ved opgaven? (vurderingskriterier 
eller de faglige mål)

• Afsender: Hvordan skal eleven 
fremstå, og hvordan gør eleven det?

• Modtager: Fagperson, som har en 
førviden om emnet, men som alligevel 
skal have forklaringer. Indforståede 
eller udpenslende fremstillinger bør 
undgås

• Sprog: Logisk, neutralt, tydeligt uden 
at være for kringlet. Man skal bruge 
det fagsprog, som de involverede fag 
kræver.

• Emne: Besvare 
problemformuleringen, dokumentere 
påstande og huske kilder.



Skrivefasen

Virtuelle
skriveværksteder

• Faglige
problemstillinger

• Selve
skriveprocessen

• Samarbejdet med 
studiegruppe



Virtuel 
vejledning 
giver fokus

• Og en intensitet i kommunikationen

• Eleven deler procesdokumenter på skærmen

• Flere elever møder frem til vejledningerne - og 
dermed får flere elever mulighed for at frugtbar 
læreproces.

• At man nemt kan mødes på nettet udnyttes til 
fulde ved at oprette feedbackgrupper blandt 
eleverne, så at de kan hjælpe hinanden lige fra 
idégenerering til tjek af formalia ved opgaven 
eller gennemgang af fremlæggelser på webcam.



Så?

Jeres erfaringer med 

1. Online kommunikation

2. At overvinde tekniske
vanskeligheder

3. At oprette grupper til
elever

4. Brug af logbog

Vil I fortsætte med virtuel
vejledning også efter corona?


