
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Vejlednings-
relationen via 
webinars i Adobe 
Connect 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 
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29-10-2019 Eksempel på livechat/webinar i eVejledning 

Hvad er et webinar? 
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3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Fordelene ved webinars #1  
En til mange vejledning 
•Aflastning i spidsbelastningsperioder 
•Mundtlighed = hurtigt svar 

 

Almengørelse 
•Vejledningssøgende oplever, at der er andre i samme 
situation 

•Vejledningssøgende hjælper hinanden i fx fælleschatten 
 

Tiltideværelse 
•Fleksibilitet i tid og rum 
•På når vejledningssøgende oplever behovet 
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Fordelene ved webinars #2  
På den vejledtes præmisser 
•Der sker en ændring i hierakiet, når deltagerne sidder 
hjemme 
 

Skriftlighed 
•Skriftligheden for deltagerne kan skabe selvreflektion 

 

Online disinhibition effect (John Suler) 
•Anonymiteten kan skabe nærhed på afstand og gøre, at vi 
kommer hurtigere til sagens kerne 
 

Let overblik 
•  Dele sin skærm og visuelt understøtte sine pointer 
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Fokus på vejledningsrelationen 

 
Kan man skabe en vejledningsrelation i et webinar? 
 
 

«Det er en super god måde at have disse evejledninger, hvor 
man ser vejlederen, da jeg føler de giver en form for 
‘relation’, samt at vejlederen kunne vise Optagelse.dk, så 
man forstod det bedre. Derudover var hun rigtig god til at 
besvare spørgsmålene og uddybe dem for bedre forståelse.» 

 
Deltager i livechat 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod 
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29-10-2019 Gilly Salmon: The Five Stage Model - 
https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html   

E-læring som inspiration 
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Velkomst og aktivering af deltagerne 

Trin 1 «Access and motivation»  
Vejledernes opgave på trin 1 er være klar i god tid og tage 
imod deltagerne – meget gerne med navn. 
 

Trin 2 «Online socialization»  
I de digitale møder og workshops opfordrer vi deltagerne til 
at præsentere sig og kort skrive fx hvilken uddannelse, de 
planlægger at søge ind på.  

Det aktiverer dem med det samme og giver samtidig 
vejlederen en fornemmelse af, hvem hun taler til. 
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Teknik kontra relation 

Være to på så den ene kan koncentrere sig om teknikken og 
den anden om relation og indhold 
 

Trin 1 «Access and motivation»  
‘Teknikerens’ opgave er at sætte systemet op og hjælpe 
deltagere, der har problemer med teknikken. 
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Adobe Connect - byggeklodser 

•Webcam – Vil du som vejleder være på med billede? Hvad 
  giver det til relationen? Og skal deltagerne 
  være på med billede? 

•Chatfelt – Skal deltagerne kunne kommentere og stille 
  spørgsmål undervejs i webinaret? Hvornår og 
  hvornår ikke? 

•Del PowerPoint, skærm eller whiteboard 

•Infoboks med links eller fildeling 

•Notefelt 

•Grupperum/breakout rooms  
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Gruppeopgave: Byg et Adoberum  
(15 min) 

•Vælg emne:  
fx informationsmøde for kommende studerende  
eller stress eller eksamensangst for nuværende studerende 
 

•Hvad skal rummet kunne? Hvilke elementer og hvorfor? 
 

•Hvordan vil I arbejde med relationsskabelse?  
Vi samler op i plenum med eksempler og overvejelser … 
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Opsamling:  
Eksempel på rum – og overvejelser … 
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Hold fokus på indholdet 
Hvilke emner er særlig relevante som webinar? Hvor er 
almengørelsen relevant? Hvor kan muligheden for anonymitet 
være en fordel? Eller hvor er tiltideværelsen central? 

Øv jer sammen 
Træn sammen, så I som vejledere bliver fortrolige med 
webinarformen, og teknikken ikke kommer til at stå i vejen  
for relationen.  

Vær personlig i velkomsten 
Brug navne og aktiver hurtigt deltagerne. 
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