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Brug af mail i vejledningen.
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Indsæt tekst via fanen Indsæt, Sidehoved & Sidefod 3



Særlige kendetegn ved 
emailen som 
vejledningsmedie
• Fleksibilitet i tid og sted

• Tid til at reflektere og undersøge ting

• Giver overblik

• På skrift = nemt at vende tilbage til og 
mulighed for at fastholde processen

Respekter emailen som det medie 
vejledningssøgende har valgt.



Fra kommunikationsteorien:
F. Schulz von Thun

Schulz von Thun, Kommunikationskvadrat i Larsen, O.S., Psykologiens 

veje, 2008, Systime

https://sites.google.com/site/danskfag/sprog/kommunikationsanalyse/thuns-kommunikationskvadrat/Kap_18-6.jpg?attredirects=0


Asynkron kommunikation via 
email
Tekstens fire kommunikationsniveauer er alle i spil ved læsning og 
besvarelse af den modtagne tekst

Læsning af teksten med afsenderens øjne:
• Hvad informerer afsenderen mig rent faktuelt om sin situation? (fakta)

• Hvad fortæller afsenderen om sig selv udover fakta? (selvfremstilling)

• Hvilket indtryk af sig selv ønsker 
afsenderen at give? (relation)

• Hvad forventer afsenderen af 
mig som vejleder, og kan jeg 
honorere det? (appel)

https://sites.google.com/site/danskfag/sprog/kommunikationsanalyse/thuns-kommunikationskvadrat/Kap_18-6.jpg?attredirects=0


Tekstkompetence

Aktiv lytning/læsning 
= 

Tekstkompetence
=

Læse, analysere,
fortolke og producere
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Kontakt, Kontrakt, Kommunikation, Konklusion

4K-modellen



3 tips til et bedre og mere 
effektivt sprog
1. Skriv som et menneske

• Pas på med passiv-form
• Tjek for grundled – hvem skal gøre hvad?
• Pas på internt sprog og underforståetheder
• Skal du henvise videre så henvis til andre mennesker (i stedet 

for kontorer/institutioner)
2. Skriv kort

• Drop ord der forlænger sætninger som fx ‘idet, samt, herunder, 
hvilket …’

• Sæt punktum og start på en frisk
• En kort mail huskes bedre og giver hurtigt overblik. 

Den er klarere, fordi du har arbejdet mere med den
3. Skriv nutidigt

• Skriv som du taler
• Pas på med papirklichéer



Refleksion ind i mailen
Bekræftende udsagn
• Anderkende den vejledtes situation, evner, lyst
• Sproglig spejling af vejledte. Evt. med et tvist mod vejledtes 

ressourcer, positive adfærd, motivation

Jeg kan godt forstå, at det er en svær situation du er i. Men 
sejt gået, at du har skrevet her. Det viser, at du gør noget 
aktivt for at få overblik over dine muligheder.

Giv vejledningssøgende lov til at forholde sig til det du 
har skrevet
• Hvilke tanker sætter det i gang?
• Hvad gør det ved din plan?
• Hvordan kan du bruge den her viden?



Tonen i emails?



Emailøvelse
………..og opsamling
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Øvelse:
• Email med titlen: Den frustrerede

•

• Kære vejleder.

• Jeg henvender mig, da jeg er i tvivl om mine muligheder.

Jeg er ved at tage en HF, fordi jeg gerne vil være finansøkonom. Men nu har jeg lige været på 

besøg på uddannelsen og den er slet ikke mig. Jeg ved ikke, om jeg kan fuldføre min HF, for jeg 

ved ikke, hvad jeg ellers skal bruge den til. Hvad er mine videre muligheder med en HFeksamen

overhovedet? Jeg er tæt på at smide det hele, selvom vi snart er færdige her.

• Håber, at det ville være muligt at få lidt råd og vejledning.

•

• Venligst A.J.
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