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VIRTUELT NÆRVÆR
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DIN FYSISKE SAMARBEJDSPLADS

§ Sid et sted, hvor du har kontrol over baggrundsstøj og forstyrrelser.

§ Arbejder du hjemme, bør du aftale med din familie, hvornår du gerne må forstyrres.

§ Undgå at sidde med ryggen til et vindue, da det giver modlys. Du kan med fordel have
en neutral baggrund, fx en hvid væg eller bogreol. En anden mulighed er de ”virtuelle
baggrunde”, som mange videokonferencesystemer tilbyder.

§ Hav en lyskilde foran dig, fx en skrivebordslampe.

§ Brug ledninger frem for trådløst: Kablet internet og headset samt strømstrik i
computeren giver bedre driftssikkerhed og signalstyrke.

Foto og idé: 
Signe Ørom
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PROFESSIONEL FREMTRÆDEN I DET VIRTUELLE RUM

§ Juster vinklen på dit webkamera, så du bliver optaget lige fra i stedet for nedefra. Ingen
er interesseret i at kigge op i din næse under et møde.

§ Sørg for at man kan se den øverste del af din overkrop – ikke kun dit ansigt. På den
måde kan du inddrage både kropssprog og gestik i din kommunikation med
deltagerne.

§ Brug høretelefoner med mikrofon. Den indbyggede mikrofon i din computer er utilstrækkelig.
Du kan med fordel investere i et godt headset i stedet for det, som fulgte med din
smartphone. Det signalerer professionalisme over for deltagerne.

§ Husk, at mikrofonen i høretelefoner også opfanger
larm i baggrunden, fx legende børn i stuen eller
musikken i den café, hvor du har sat dig.
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NATURLIG DIALOG I DET VIRTUELLE RUM

§ Indtag “scenen” i det virtuelle rum og gør din tilstedeværelse levende. Udnyt, at
deltagerne kan se hele din overkrop og dit ansigt ved at bruge dine hænder til at
gestikulere og variere dit ansigtsudtryk. Vis din interesse for samtalen gennem dit
stemmeleje.

§ Vær en ”aktiv lytter”, når andre taler. Det gør du fx ved at lave små nik med hovedet og
give respons som ”mmh”, ”ja”, ”okay”. På den måde vil deltagerne opleve, at de bliver
hørt. Det bidrager til deres engagement i samarbejdet og lyst til at byde ind med
pointer.

§ Sig navnet på den person, du henvender dig til. Ved mange deltagere kan du også sige
dit eget navn, inden du taler. Så ved alle, hvem det er, som netop nu giver verbalt input.

§ Brug ”gallery mode”-funktionen til at få overblik over, hvordan deltagerne responderer 
på dine pointer. 

”Martin her. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi ikke kan gå videre med projektet,
som det er nu. Er du ikke enig, Sofie?”
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VIRTUELLE MØDER
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FORBEREDELSE AF VIRTUELLE MØDER

§ Lav på forhånd din egen drejebog for mødet, hvor du fordeler tid til de forskellige
punkter på dagsordenen. Print gerne drejebogen og hav den ved hånden, når mødet
begynder. Måske får du brug for at justere i tiden undervejs eller tilføje et ekstra
punkt.

§ Inkludér ”teknik-tid” i din drejebog, så I indledningsvist kan få løst tekniske
udfordringer, inden mødet formelt begynder. Måske har en deltager problemer med
at logge på videokonferencesystemet eller skal sætte sig et andet fysisk sted med
mindre baggrundsstøj.

§ Giv deltagerne mulighed for at træne brugen af nye apps og platforme et par dage
før, eller læg tid ind til det.

§ Italesæt retningslinjerne for jeres videomøde: For at undgå ekko og minimere støj skal
både du og deltagerne have jeres mikrofon på mute, når I ikke taler. Når pointen med
videomøder netop er, at I kan aflæse hinandens ansigtsudtryk, bør alle gerne have
deres kamera tændt. Undtagelser kan være, når det er en pointe, at én person skal i
fokus, eller at deltagerne faktisk skal kunne multitaske imens.
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§ Begynd mødet med at skærmdele dagsordenen i et Word-dokument. Gå igennem
punkterne og spørg deltagerne, om noget skal ændres eller tilføjes.

§ Ved mange deltagere kan du lave en talerliste og agere ordstyrer, så alle bidrager til
mødet. Du skal gerne undgå, at nogle få deltagere dominerer mødesnakken, mens
resten kigger tavst med som publikum. Alle deltagerne er jo netop inviteret med til
mødet, fordi de hver især har værdifulde bidrag, som skal i spil.

§ Vær opmærksom på, at dine deltagere muligvis laver andre aktiviteter – fx skriver e-
mails – under mødet. Husk derfor at opsummere jeres hovedpointer og konklusioner,
så alle er med.

§ Skærmdel evt. mødereferatet undervejs, så deltagerne kan se, hvordan du noterer jeres
beslutninger m.m. Det er især gavnligt, når du er tvivl om, hvad der skal formuleres (fx
hvem der skal være ansvarlig for en opgave), eller når folk skal forsikres om projektets
fremdrift.

”Jeg afbryder, Klaus og Susan. Det er en spændende drøftelse, men vi har jo
ikke så meget tid i dag. Er det OK, at vi parkerer snakken og går videre til
Tobias, som havde markeret?”

VIRTUELLE MØDER
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VIRTUEL UNDERVISNING
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FORBEREDELSE AF VIRTUEL UNDERVISNING

§ Lav et varieret program med aktiviteter, der indebærer forskellige former for deltagelse (lytte,
tale, reflektere, opleve og arbejde). Indled gerne undervisningen med en ice-breaker, så
deltagerne bliver aktiveret inden for de første 5-10 min.

§ Hold dine faglige oplæg på ca. 15 min., så deltagerne fastholder deres fokus. Bryd længere
oplæg op i mindre dele og adskil dem med en aktivitet, der indebærer aktiv deltagelse (fx
besvarelse af spørgsmål i grupper, chat, en afstemning eller Kahoot-quiz).

§ Anvend PowerPoint-slides som et visuelt supplement
til din mundtlige formidling. Skriv opsummerende
hovedpointer og indsæt billeder, animationer og
modeller, der illustrerer dem. Undgå at læse op fra
dine slides.

§ Bed deltagerne om at ”møde ind” i det virtuelle
plenum 15-10 min. før, undervisningen begynder, så
I undgår forsinkelser. Ventetiden kan bruges til at
løse tekniske udfordringer
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VIRTUEL UNDERVISNING

§ Indstil på forhånd deltagernes mikrofon til at være muted, så det kun er dig, der taler, når
undervisningen begynder.

§ Forklar spillereglerne for jeres samvær i det virtuelle plenum: Deltagerne kan fx markere
spørgsmål ved at skrive i chatten, eller de kan anvende ”raise hand”-funktionen i
videokonferencesystemet (findes bl.a. i Zoom).

§ Brug din stemme, mimik og gestik til at udvise begejstring for det faglige stof, du
præsenterer. Det smitter af på deltagerne.

§ Det visuelle og det auditive er de sanser, du har at lege med. Brug dem ekstra godt for at
kompensere for de andre. Planlæg begge.

§ Husk energizers: Brug øvelser fra fysioterapi og yoga, der får deltagerne op at stå, så de kan
strække ryggen, svinge med armene og hoppe lidt rundt. De kan mute kameraet imens.

§ Brug grupperumsfunktionen i videokonferencesystemet til de aktiviteter, hvor deltagerne skal
diskutere stoffet og/eller lave øvelser. Mange deltagere oplever ”præstationsangst”, hvis de
skal drøfte teori i det virtuelle plenum. Anvend i stedet plenum til instruktion, opsamling og
oplæg. Indstil evt. videokonferencesystemet, så deltagerne også kan dele deres skærm.
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VIRTUELLE WORKSHOPS
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FORBEREDELSE AF VIRTUELLE WORKSHOPS

§ Beskriv workshoppens hvem-hvad-hvorfor-hvordan i invitationen og vedlæg et program, der
både giver overblik over såvel som indblik i de forskellige aktiviteter på dagen.

§ Da en workshop ofte indebærer, at deltagerne skriver idéer, bør du opfordre dem til at sidde
foran en computer – helst ikke en tablet eller mobiltelefon.

§ Kombinér et videokonferencesystem med en eller flere digitale platforme, hvor du kan
facilitere øvelser. Her kan du med fordel anvende et multifunktionelt, virtuelt whiteboard (fx
Mural), hvor deltagerne både kan opsætte post-its, skrive tekst, tegne figurer og lave
modeller samt indsætte billeder, film og links.

§ Supplér det virtuelle med fysiske aktiviteter: Deltagerne kan fx udveksle telefonnumre i
chatten, hvorefter de to-og-to sendes ud på en walk-and-talk med telefon. Du kan også
anvende et fysisk whiteboard eller en flipover og justere kameraet, så deltagerne kan se dig
tegne og fortælle.

§ Er du alene som ny virtuel workshopfacilitator, kan du med fordel holde dig inden for et
deltagerantal på 16-24.
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VIRTUELLE WORKSHOPS
§ Under øvelser kan du opdele deltagerne i arbejdsgrupper af 4-6 personer, som får hvert

deres grupperum i videokonferencesystemet.

§ Du kan lave dine egne øvelsesskabeloner i det virtuelle whiteboard, ligesom du kan
bruge dem, som allerede findes. Fx indeholder Mural adskillige færdiglavede
skabeloner, som er målrettet forskellige typer af aktiviteter.

§ Lav tekstbokse på whiteboardet, hvor du skriver en klar og pædagogisk guide til hver
øvelse – fx i punktform med rækkefølge (1: xxx, 2: xxx, 3: xxx). Indsæt også gerne et
eksempel på, hvordan øvelsen kan laves.

§ Du kan enten lade grupperne arbejde i deres egne private whiteboards, eller du kan
lade alle grupperne arbejde i det samme whiteboard. Det sidste giver mest mening, hvis
der er et konkurrenceaspekt i øvelserne.

§ Cirkulér mellem de forskellige whiteboards og grupperum i videokonferencesystemet,
så du løbende sikrer dig, at øvelserne er forstået korrekt, og deltagerne ikke er gået i
stå eller er røget ud på et sidespor. Check også løbende ind hos deltagerne og fortæl
dem, hvor meget tid de har tilbage. Husk at hilse, når du dukker op i grupperummene.
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DE TRE VIGTIGSTE POINTER
1) Lav en drejebog

2) Se dig selv som en tv-producer

3) Nærhed skal skabes 
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VIRTUELLE VÆRKTØJER
§ Videokonference

Zoom: https://zoom.us/
GoToMeeting: https://www.gotomeeting.com
Skype: https://www.skype.com/da/
Google Meet: https://meet.google.com
Adobe Connect: https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
Zoho Meeting: https://www.zoho.com/meeting/
Whereby: https://whereby.com/

§ Multifunktionelle whiteboards
Mural: https://www.mural.co/
Miro: https://miro.com/
Explain Everything: https://explaineverything.com/
Conceptboard: https://conceptboard.com/

§ Post-it-boards
Padlet: https://padlet.com/
Linoit: https://en.linoit.com/
Ideaflip: https://ideaflip.com/

CIRCD.ku.dk
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