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EMNE 1
Sociale medier
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SOCIALE MEDIER
EKSPERTEN
Anders Kristensen, Kursusfabrikken

OPSUMMERING

Muligheden for dialog med kunden

Påvirkning af kunden

Virksomheden kan fremstå som ekspert 

Fra Anders får du hands-on ideer til, hvordan man kan arbjede med SoMe i forskellige fag. 

Fordelene ved at benytte sig af SoMe for virksomheder er bl.a.: 

Dette er dog en tidskrævende indsats, og organiske opslag (ikke-betalte) vil typisk kun ramme 6-10% af
virksomhedens følgere. Derfor er det næsten en nødvendighed med betalt indhold. Det betalte indhold

vil typisk have en sælgende karakter, hvorimod organisk indhold vil være af inspirerende karakter. Det

betalte og organiske indhold skal spille sammen. 

Fremtidens trends inden for SoMe er mere video; stories er stadig stigende i popularitet og private

netværk/grupper på medierne netværk vinder frem. Der bliver et behov for mere avancerede annoncer,

som vurderes at blive tilgængelige i takt med 5G. Platformenes algoritmer bliver også bedre og derved

gør det nemmere at automatisere og sætte annoncer op, der kan ramme den rigtige målgruppe.
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https://www.kursusfabrikken.dk/


KEY TAKE AWAYS
De sociale medier (SoMe) er ikke længere
’sociale’ – det kræver betaling som
virksomhed at nå sin målgruppe.

Det vigtigste når man arbejder med
kampagnestrategi er kundehvervning,
kundefastholdelse og konvertering.  

Brug værditrappen af Astrid Haug, når der
produceres indhold til SoMe. Gå fra
afsenderfokus og tal ind i kundens
udfordringer og det behov, som produktet
kan løse for kunden. Derved bliver man
mere netværksorienteret og får folk til at
tale om produktet.
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IDEER TIL OPGAVER

Hvilke typer annoncer har Peter Larsen Kaffe? Og hvad er formålet med dem? At trække trafik,

inspirere, sælge etc? 

Hvilken strategi lægger annoncerne op til? 

Er der sammenhæng mellem annoncerne og de organiske opslag, som Peter Larsen Kaffe har? 

Kunderejsen: Er Peter Larsen Kaffe gode nok til at fastholde de besøgende? Spørgsmål til kritisk

tænkning: Hvad gør virksomhederne for at fastholde jer som besøgende/kunder? 

Overvej hvem Peter Larsen Kaffes kunder er. Lav personaer, målgruppebeskrivelse mm. Rammer Peter

Larsen Kaffes opslag disse målgrupper, og bliver der talt direkte til personaerne? 

Kan Peter Larsen Kaffes opslag hives længere op af værditrappen, så de er mere involverende for

den besøgende?

Få indsigt i enkelte virksomheders kampagner på Facbook Ads Library (husk at vælge boksen ’Søg efter

alle’). Søg eksempelvis på "Peter Larsen Kaffe".  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EKSTRA OPGAVE

CASE: PETER LARSEN KAFFE

Sammenlign forskellige hjemmesider, og se hvordan de griber storytelling an, og hvem der gør det

bedst. Bolia vs. Ilva eksempelvis. Brug Facebook Ads Library som tillæg.
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https://www.facebook.com/ads/library


SOME VÆRKTØJER DU KAN
BRUGE I UNDERVISNINGEN
Google Trends
Kan skabe overblik over søgninger over tid og popularitet. Prøv eksempelvis at søge efter mundbind, græskar (over en 5-årig periode). Det kan
bruges til at planlægge aktiviteter i markedsføringskalenderen. 
 

AnswerThePublic
Visualiserer søgninger og relaterede søgninger. Giver et indblik i, hvad der søges sammen med et nøgleord. Husk at ændre sprog og område til
dansk. Søg eksempelvis på ’Støvsuger’. Kan også bruges i engelsk, da der er mere data på de engelske søgetermer. 
 

Pexels
Gratis billeddatabase, der kan bruges til at lege med visuelt indhold i annoncer med. 

Canva
Gratis designværktøj. Nemt at gå til og giver mulighed for kreativ udfoldelse. Lav grafikker, GIF'er og videoer.  

Adobe Spark
Brug Adobe Spark til at binde det hele sammen med. Her findes også redigeringsmuligheder, som ikke er tilgængelige i Canva. 
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https://trends.google.com/trends/?geo=DK
https://answerthepublic.com/
https://www.pexels.com/
https://www.canva.com/
https://spark.adobe.com/


SoMe takeover - 4 timer (Hovedforløb detail)

SoMe interaktioner - 4 timer (Hovedforløb)
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ANDERS' SLIDES
Download slides direkte her

MODELLER OM SOCIALE MEDIER
Modeller fra Kursusfabrikken

ANDERS FORTÆLLER
Video: Hvad skal dine elever lære om sociale medier?

UNDERVISNINGSFORLØB
SoMe Commercial - 3 timer (Engelsk C)

Digital Markedsføring 1 - 37 timer (Hovedforløb)

Strategisk markedsføring på SoMe - 5 timer (Afsætning C/USF)

Mål SoMe-strategien med Google Analytics - 4 timer (Afsætning C)

FLERE RESSOURCER 

SOCIALE
MEDIER

https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/some-takeover-detail/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/sociale-medier/
http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/AHEAD20_-Anders-Kristensen_Sociale-medier.pdf
https://www.kursusfabrikken.dk/modeller/
https://youtu.be/2XJ-qUf5AXA
https://videnscenterportalen.dk/dh/forloeb/some-commercial-engelsk-c/
https://videnscenterportalen.dk/dh/forloeb/digital-markedsfoering-1-37-timer/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/strategisk-markedsfoering-paa-some-afsaetning-c-usf/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/sociale-medier-eud-eux-afsaetning-c/


EMNE 2
Fremtidens kompetencer
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FREMTIDENS
KOMPETENCER
EKSPERTEN
Camilla Mehlsen, forfatter og oplægsholder

OPSUMMERING

Koncentration – singletasking og fordybelse i læringssituationer. 

Kommunikation – ansigtsløs og visuel.       

Kollaboration – ikke kun at uddelegere opgaver og løse hver for sig. 

Kritisk tænkning – eksperter i informationssøgning og fx spotte fake news.

Kreativitet – tænk ud af boksen.        

Kuriositet – stil spørgsmål og vær nysgerrig – ikke bare google det. 

Karakterdannelse – find dit indre kompas og dømmekraft. 

Camilla Mehlsen kommer med sit bud på, hvordan unge bedst bliver klar til fremtidens digitale arbejdsmarked i

en tid med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor maskinerne er blevet klogere end menneskene. Når

det nu forholder sig sådan, skal vi i stedet fokusere på at holde fast i og blive bedre til det, maskinerne ikke kan.

Det, der er behov for, er de 7 afgørende kompetencer, som fremtidens unge skal kunne håndtere, for at kunne

navigere i en digitaliseret verden.   

De 7 K’er er:  

Kompetencerne giver dig som underviser en strategisk retning for, hvordan du kan handle, hvis du vil være med

til at påvirke udviklingen for de unge.
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http://www.mehlsenmedia.dk/


I den 4. industrielle revolution er menneskets
opmærksomhed blevet den største ressource. 

Mennesket har derfor brug for 7 særlige
kompetencer for at kunne navigere i denne
verden, hvor der konstant kæmpes om deres
opmærksomhed. 

Særligt kollaboration er vigtig – ikke kun for
elever, der skal lære at samarbejde og ikke
blot uddelegere opgaver, men også for
undervisere, der skal kunne samarbejde på
tværs af fagligheder, og i det hele taget, for i
fællesskab at blive bedre.

KEY TAKE AWAYS
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Koncentration: Bed eleverne om selv at komme med bud på, hvordan de kan blive bedre til at

singletaske i undervisningen. Hvordan kan de hjælpe både sig selv og hinanden til at træne

koncentration? 

Kommunikation: Bed eleverne overveje hvor meget af deres kommunikation i løbet af en dag er

ansigtsløs – uden øjenkontakt eller visuel. Hvilken type foretrækker de og hvorfor? 

Kollaboration: Overvej, hvordan I som gruppe kan sætte regler op for, hvordan I kan arbejde sammen

kollaborativt og ikke hver for sig, hvor opgaverne blot er uddelegerede. 

Kritisk tænkning: Medtænk kildekritik ind i alle fag – og gerne alle timer. Afslut lektionerne med at

bede eleverne om at forholde sig nysgerrig og kritisk til det materiale, de har arbejdet med. 

Kreativitet: Arbejd som underviser med at være mindre instruerende i din undervisning, men lad i

højere grad elevernes udforskning danne ramme for forløbet. Opfordr dine elever til at fejle – og til

ikke at tænke i snævre løsninger. 

Kuriositet: Træn både dig selv og dine elever i at arbejde mere med åbne spørgsmål i diskussioner

og opgaver. ”Hvad ville der ske, hvis…” 

Karakterdannelse: Bed dine elever overveje om deres indre kompas kan finde vej i en verden, hvor

deres (digitale) opmærksomhed er den vigtigste ressource.

ARBEJDSSPØRGSMÅL 
IDEER TIL OPGAVER
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CAMILLAS SLIDES

Download slides direkte her

BOG OM DE 7 KOMPETENCER: HOMO FUTURA
Læs mere om Camillas bog Homo Futura her

CAMILLA FORTÆLLER

Video: Vi er alle digitalt nyfødte

FLERE RESSOURCER 

FREMTIDENS
KOMPETENCER
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/AHEAD20_Fremtidens-kompetencer_Camilla-Mehlsen.pdf
http://www.mehlsenmedia.dk/homo-futura
https://youtu.be/jtP8S3CsgDU


EMNE 3
Matas & omnichannel
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MATAS: OMNICHANNEL &
KUNDEKLUBBEN
EKSPERTEN
Stefan Kirkedal, Head of Customer Insights & Loyalty hos Matas

OPSUMMERING

Målrettet omnichannel marketing: Med et stærkt fokus på dataindsamling styrker Matas sin forretning.

Jo mere data, jo mere personlig kommunikation til kunderne. Matas arbejder med single customer view. 

Omnichannel ROAS: Der fokuseres på omnichannel marketing på tværs af kanaler. Resultaterne

sammenholdes og betragtes som én enhed, da online og offline kunderejse smelter sammen. Hvis der kun

måles ROAS på én kanal, vil resultaterne blive skævvredet og mangelfulde.  

Omnichannel oplevelse i butikken: Ekspedienterne har adgang til kundens profil med point, tilbud,

favoritprodukter mm. direkte fra POS. Ekspedienten kan også bestille online produkter for kunden fra POS,

og få dem sendt til afhentning i butikken eller hjem til kunden. De data, der samles op gennem POS, bliver

brugt til at optimere kundeoplevelsen på tværs af kanaler. 

Personlig omnichannel rådgivning – Matas hudtest: Den feedback, man får fra test og spørgsmål på de

digitale kanaler, som ex. en hudtest i app’en, er besvaret af en rigtig materialist. Dataene fra testen bliver

brugt til videre markedsføring til den enkelte kunde.  

Omnichannel rådgivning – Matas live og video: Nye digitale muligheder giver nye bedre

kundeoplevelser, og livevideoerne bliver efterfølgende til content i Matas' kanaler. Online rådgivningen

består af 25 opkvalificerede ekspedienter, som kan gå rundt i den fysiske butik og vise produkter og

forklare direkte til kunden online, hjælpe med at tilføje til kurven, foreslå relaterede produkter mm.

For 2 ½ år siden havde Matas en kendskabsgrad på 98%, men der var stadig behov for fornyelse for at være

på forkant med udviklingen, og skabe en tidssvarende oplevelse – også på den digitale front. Derfor blev der

udviklet fem initiativer til en omnnichannel strategi.  
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RESULTATER
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ARBEJDSSPØRGSMÅL 
IDEER TIL OPGAVER

Afsætning: Matas' forretningsmodel. Hvordan fordeler Matas salgskanaler sig? Hvordan
komplementerer de hinanden? Hvordan understøtter Matas brug af data kunderejsen?  Hvordan ser
Matas' marketing-mix ud? Og hvordan spiller app'en sammen med butiksoplevelsen i den henseende? 

Dansk: Hvordan arbejder Matas med modtagerorienterede og personlige nyhedsbreve? Sammenlign
og analyser henvendelsesformen for nyhedsbreve til forskellige målgrupper. Hvilke appelformer bruger
Matas på SoMe? 

Samfundsfag: Hvordan har Coronakrisen påvirket Matas' salg? Og hvorfor ser deres salgstal ud, som
de gør? (slide 27)

Erhvervsinformatik: POS som analyseartefakt.

Hvordan gør Matas brug af livevideoer? Hvordan kan eleverne overføre dette eller et lignende koncept
til egen virksomhed? 
Hvordan bruger Matas kundeservice til at differentiere sig fra sine konkurrenter?
Hvordan opbygger Matas loyalitet hos deres kunder? 
Hvordan bruger Matas deres ekspedienter til at fremstå som eksperter online (SoMe/video etc)? Kan
eleverne overføre dette til egen virksomhed?

GRUNDFORLØB

        

HOVEDFORLØB
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STEFANS SLIDES

Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

MATAS &
OMNICHANNEL

http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/AHEAD20_Omnichannel-i-Matas_Stefan-Kirkedal.pdf


Planlæg din forretning 3-5 år frem i tiden og redefinér herunder dit Go2Market i processen.

Opsæt salg og indtjening pr. kanal du har.

Redefinér dine forretningsprocesser ift. de findings, du har og ser i dine data. 

Modernisér din IT-arkitektur og digitale platforme til at kunne bære Omnichannel (OMS (Order

Management System), Digital POS (Point of Sales), CDP (Customer Data Platform), Supply

chain integrationer, lagerstatus, etc.)

Organisér din forretning med "kunden i centrum" og (re-)allokér ressourcer i form af FTE

(omregnede fuldtidsansatte) til den digtale del af forretningen. 

Mål på kundeoplevelsen/-tilfredsheden og CLV (Customer Lifetime Value). 

Investér i kundeoplevelsen/-tilfredsheden.

IMPACT har lavet en udførlig omnichannel analyse af 253 skandinaviske retailers. Alt er kogt ned

til 51 kontaktpunkter, der er vurderet til at være de vigtigste for omnichannel (se dem på næste

side). 

OMNICHANNEL PLAN

OMNICHANNEL
EKSPERTEN
Kasper Holst, CEO i IMPACT

OPSUMMERING
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ARBEJDSSPØRGSMÅL 
IDEER TIL OPGAVER

Hvilke kontaktpunkter kender du i en omnichannel virksomhed?

Test kontaktpunkterne af på din favoritbutik: Hvor gode er de for dig som kunde? Kunne de

være bedre for at fange dig?

Hvordan kan man bruge skærme i butikken - og særligt til at holde på kunderne?

Hvilke virksomheder får det sværest, når Amazon kommer?

Hvordan forbedrer man dårlige kontaktpunkter?

Hvis der leveres data om kunderne helt ud i butikkerne, hvad kan det så give ekspedienterne

af muligheder for at tale med kunderne?

Tjek eks. SPORT24 - tag på butiksbesøg og tjek deres omnichannel. 

Gå på deres website. Opret dig som kunde og læg mærke til, hvad du afleverer af

informationer. 

Brug de 51 vigtigste kontaktpunkter fra Impacts Omnichannel rapport for at se på: Gør

butikken det godt eller skidt? Hvorfor? Hænger systemerne sammen, så butikken kan bruge

informationerne til at kende dig bedre? Eller samler de informationer, som du ikke mener,

kan bruges til noget?

Vurdér butikken på 5 af de 51 kontaktpunkter, hvor du synes, de gør det godt.

        

OPGAVE
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KASPERS SLIDES

Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

OMNICHANNEL UNDERVISNINGSPAKKE OM OMNICHANNEL
Undervisningsforløb, videoer og cases
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/Omni-Event-0.07-1-10-2020_Kasper-Holst-1.pdf
https://videnscenterportalen.dk/dh/2020/11/03/undervisning-i-omnichannel-samlet-pakke/


EMNE 4
Virtual Reality
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VR-undervisning løfter undervisningen.  

Eleverne husker VR-indhold bedre end tekster.

VR giver tro på egne evner og hjælper elever med indlæringsvanskeligheder.  

Undersøgelsen siger, at eleverne vil være begejstrede for at bruge VR.

Deltagerne siger, at VR kan forbedre elevernes uddannelsesresultater.

Med Virtual Reality kan vi bringe virkeligheden ind i undervisningen og laver praksisnær

undervisning ifølge Jesper Roy. VR og Xpandr gør det nemt og intuitivt at trække VR ind i

klassen. Underviserne kan lynhurtigt lave noget lækkert materiale, hvor eleverne interagerer med

brillen, og det bliver 100% praksisnært. Tørt undervisningsmateriale kan laves spændende og

nutidigt – undervisere og elever kan designe eget materiale og lave læring i forskellige

niveauer. Det kan f.eks. bruges til at træne emner som konfliktoptrapning, assertiv adfærd og

de svære samtaler mm. 

RUC og Syddansk Universitet har forsket i VR og dens eksistensberettigelse i undervisningen.

Der er resultater som viser, at: 

        

VIRTUAL REALITY
EKSPERTEN
Jesper Roy, direktør i TakeAWalk

OPSUMMERING
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JESPERS SLIDES

Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

VIRTUAL
REALITY

UNDERVISNINGSPAKKE OM AR & VR
Find pakken her

GENSE OPLÆG 
Video: Jesper Roy oplæg d. 16. november 2020

PwC undersøgelse af brug af VR til læring
UNDERSØGELSE OM BRUG AF VR
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/Jesper-Roy_AHEADD_u.-video.pptm
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/samlet-forloebspakke-ar-vr-4-forloeb-fagpakke/?highlight=virtual+reality
https://vimeo.com/490665114
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html


EMNE 5
The Future of Business
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Magnus Lindkvists budskab er tydeligt. Han mener, det er vigtigt at lave fejl, og prøve igen for at finde frem til nye
måder og anderledes måder at gøre tingene på. 

BLIVER VI ERSTATTET AF ROBOTTER?
Har robotterne en dag overtaget alle vores jobs? Både ja og nej, en robot kan ikke løse alle udfordringer.
Telemarketing er en af de brancher, hvor man kan se robotter kan gøre en forskel, og her forventer men flere
såkaldte 'Robot callings'.

Tandlæger forudsiges til at være dét job, det mindst sandsynligt vil blive erstattet af robotter, fordi præcision og
tillid er helt afgørende. Præster kan heller ikke erstattes, fordi de netop kan svare på alt det, Google ikke evner,
og dét er kernen i hvad det er mennesket kan, som robotter aldrig vil kunne.

FREMTIDEN SET FRA 1967
Futurister fra 1967 fik ret mht. overvågning og online handel - men de havde ikke medregnet det sociologiske
aspekt. Til gengæld var det i 1967 helt utænkeligt, at kvinder kunne blive ledere. Når vi ser ind i fremtiden er vi
nødt til at se på de bløde værdier også - Hvordan udvikler vi os SAMMEN med teknologien?

THE FUTURE OF BUSINESS
EKSPERTEN
Magnus Lindkvist, fremtidsforsker og forfatter 

OPSUMMERING
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17 MINUTTER MERE I DØGNET SIDEN 1961
Tendensen er, at vi flytter til de store byer og dermed bliver der færre, der bor på landet. Undersøgelser har
vist, at mennesker, der bor i storbyerne rent faktisk går hurtigere end de, der bor udenfor byerne. Ironisk, når
man samtidig tænker på, at vi har fået hele 17 minutter mere livstid pr. døgn siden 1961 målt på længere
levetid! Hvad bruger vi de 17 minutter på? Alt er blevet lettere, vi kan binge serier på Netflix en hel måned for
prisen af en DVD.

FREMTIDENS UDDANNELSE
Skolen er indrettet for firkantet – man tror, man kan sætte fart på undervisningen. Når de unge kommer ud af
grundskolen efter 10 år, skal de direkte videre til næste uddannelse for at få hældt endnu mere viden på.
Magnus udfordrer tankpasser-pædagogikken, og vender sig mere mod gamification og hvad vi kan få ud af
at tænke andre elementer ind i vores undervisning. Ifølge Magnus er ..."viden ikke noget, jeg skal betale for -
en service er ikke noget, jeg behøver at få andre til at yde. I dag kan jeg hente viden på YouTube, og ”how
to” film er stukket helt af. Jeg kan finde en video om hvordan jeg reparer mit eget toilet eller min bil eller min
cykel mm. Kort sagt, så henter jeg den viden, jeg skal bruge, når jeg skal bruge den."

Med den viden, kommer Magnus med 6 bud på, hvad vi skal kunne i fremtiden.

THE FUTURE OF BUSINESS
OPSUMMERING FORTSAT
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Look Elsewhere   

X-periment 

Be a Loser! 

Have an Open Relationship with Rules! 

Seek Creative Friction 

Survive Three Sorrows 

6 BUD PÅ HVAD VI SKAL
KUNNE I FREMTIDEN
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'Success is a long series of failure'

Hvis du vil skabe noget nyt, skal du være villig til at

blive misforstået i lang tid!

SURVIVE THREE SORROWS

6 BUD PÅ HVAD  VI SKAL
KUNNE I FREMTIDEN

Tænk i helt andre baner end dine konkurrenter. Da det

gik dårligt for Nintendo, kiggede de på bilindustrien i

stedet for at efterligne deres konkurrenter og endte

med at anvende en airbag-teknologi til at udvikle

Nintendo Wii. 

X-PERIMENT

At være en holdspiller kan betyder to ting - man kan have fælles
værdier, og spille sammen som et hold, men man kan også 'søge
friktionen' og altså udfordre hinanden og på den måde spille
hinanden bedre i et team.
Der kan være værdi i at være uenige, fordi det betyder, at man tror
på noget og er autentisk og tro mod egne værdier.
Wedeas fremfor Ideas - 'Innovation happens when ideas have
sexual intercourse!'

SEEK CREATIVE FRICTION

30

Succes er som gift! Den gør folk dovne og arrogante.

En taber er derimod ydmyg, åbensindet og nysgerring!

BE A LOSER

Led steder, hvor andre ikke leder, 'don't just surf online'

LOOK ELSEWHERE

Se på regler som dansepartnere, vi kan blive inspireret af

- tænk ud af boksen!

Det, at mennesker ikke altid følger reglerne, adskiller os

fra maskinerne og gør os netop menneskelige.

HAVE AN OPEN RELATIONSSHIP WITH RULES



IDEER TIL OPGAVER
Bliver vi erstattet af robotter: Kom med andre ekspempler på jobs, som I tror bliver erstattet af robotter, og
hvilke jobs, der aldrig bliver taget væk fra os mennesker, og diskutér hvorfor.
Fremtiden set fra 1967: Hvordan kan det være, at det er lettere at spå om fremtidens teknologi, end det er
at spå om den menneskelige udvikling? Kan vi blive klogere på, hvordan vi i fremtiden udvikler os SAMMEN
med teknologien? 
17 minutter mere i døgnet: Sikke en gave, vi har fået. Hvordan kan det så være, at vi løber stærkere end
nogensinde før, og føler, at vi mangler tid? Har SoMe og begrebet FoMo noget at gøre med den
problemstilling, eller er det noget helt andet, der er på spil?
Fremtidens uddannelse: Hvordan ser I fremtidens uddannelse - er I som elever mere krævende end elever
var i 1960'erne? Hvad er der sket?

Look elsewhere: Hvor kan man finde ideer, hvis man ikke skal gå 'den nemme vej' online, som alle andre
også gør?
X-periment: Hvordan kan man tænke helt ud af boksen? Find eksempler på virksomheder, der har gjort
det. 
Be a loser: Gør op med perfekthedskulturen - hvorfor er det flovt at fejle?
Have an open relationship with rules: Hvad betyder det? Kan man bare kaste reglerne i papirkurven,
eller kan man bøje reglerne til sin fordel? Hvornår kan man ikke?
Seek creative friction: Hvordan er man den bedste holdspiller? Handler det om, at friktion og
spændinger mellem to eller flere i et team faktisk kan skabe noget godt? Hvordan? 
Survive three sorrows: Hvordan kan det at begå fejl styrke dig i dit fremtidige arbejde? Hvorfor tror du,
at man bliver bedre af at fejle?

        
DE 6 BUD
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MAGNUS' SLIDES
Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

THE FUTURE OF
BUSINESS

GENSE OPLÆG MED MAGNUS
The Future of Business

Oplæg tilgængeligt indtil d. 31.01.2021 - brug koden "ahead20"
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/Ahead20-LINDKVIST_compressed-1.pdf
https://vimeo.com/486007047
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EMNE 6
Online facilitering



Italesæt formål og mål med mødet 
Overkommuniker (krop, mimik, gestik og øje/kamera-kontakt)
Skru op for dine tanker.. Sig dem højt
Italesæt deltagernes rolle
Invester i det sociale - vær rollemodel

HVORFOR ER ONLINE UNDERVISNING SÅ ANSTRENGENDE?
Vi får ikke fat i de små nuancer, undertoner og følelsesmæssige signaler som vores hjerne opfanger helt ubesværet
og ubevidst, når vi sidder sammen fysisk. 

HVORDAN FÅR MAN FOLK TIL AT DELTAGE?
Der er meget på spil ift. at være inde eller ude af gruppen. Det rammer vores dybeste eksistentielle angst. Det gør
også forskellen mellem at være aktiv eller passiv til møder og undervisning. Frys-, kæmp- eller flugtinstinktet tager
over online, hvis ikke der er skabt trygge og tydelige rammer. For at komme i gang kan du bede folk om at tage
stilling til noget på skærmen, og lad dem skrive i chatten – fx hvilket billede kendetegner din online undervisning.
Herefter spørges der ind til svarene. Så er det nemmere at få diskussionen i gang.

TIPS TIL AT SKABE PSYKOLOGISK TRYGHED

BONUS: TIPS & TRICKS
TIL ONLINE FACILITERING
EKSPERTEN
Peter  Matzen, Playmakers 

OPSUMMERING
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Drøft emnet med en anden
Tænk alene
Skriv i chatten
Afstemninger
Virtuelle post-its
Tegne/skrive noget og holde det op til skærmen

ENGAGÉR OG INVOLVÉR 
Tænk engagement hvert 10. minut:

KONKRETE TIPS

Mellem oplæg og dit ansigt
Mellem slides og analog
Mellem talere/oplægsholdere
Mellem hvem, der er aktiv - dig eller deltagerne
Mellem individuel, grupper og plenumarbejde
Mellem stilletid og tænketid
Husk pauser undervejs! 

SKIFT OG VARIATION

Small talk
Bygge relationer
Variation og skift
Deltageraktivitet og forpligtelse
Produktivitet og samskabelse

Obs. på gruppestørrelse: Deltagere er engagerede,
når de siger noget, skriver noget eller producerer
noget. Jo større gruppe - desto mindre engagement.
Giv plads til individuel tænke- og skrivetid før
gruppearbejdet. Tænk 1-2-mange princippet. 
Giv deltagerne selvinstruerende opgaver - ikke
diskussionsemner.
Støt eleverne i at komme tilbage med tydelig
leverance.

BREAKOUT ROOMS
Formål

Konkrete tips til breakout rooms
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Hvad er det? Online værktøj til at aktivere elever og
deltagere med spørgsmål og quizzes.
Funktionaliteter: Multiple choice, åbne spørgsmål,
wordclouds, ranking af flere svar, Q&A hvor
spørgsmål kommer op på skærmen mm. 
Pris: Gratis version med begrænset funktionalitet.
TIP: Installér et plugin i PowerPoint og få Mentimeter
direkte integreret i dine slides.  

MENTIMETER.COM

KONKRETE VÆRKTØJER
Hvad er det? Online quiz-værktøj. 
Funktionaliteter: I den gratis version er der kun
mulighed for multiple choice-spørgsmål. Se løbende
hvem, der fører.
Pris: Gratis version med begrænset funktionalitet.
TIP: Kahoot har en højere grad af gamification og
konkurrence end Mentimeter, og kan med fordel
bruges i starten eller slutningen af undervisningen.

KAHOOT.COM

Hvad er det? Online post-it tavle, som du kan dele
med dine elever eller kolleger - bare giv dem det
unikke Padlet-link. 
Funktionaliteter: Indsæt billeder, kommentarer
videoer mm. og lav en fælles vidensbank. Let at
anvende! 
Pris: Gratis

PADLET.COM

Bed eleverne finde en ting i deres rum, som
symboliserer deres holdning til det emne I drøfter - få
dem til at fortælle ud fra det. 
Skriv svaret på et stykke papir og hold det op foran
skærmen. 
Afstemning ved håndsoprækning. 

DEN ANALOGE
Ikke alt skal ske via et online værktøj - brug analoge
virkemidler til at skabe engagement: 
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https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
https://padlet.com/


Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn

Vi ses til AHEAD21!
TAK FOR DENNE GANG!

Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn
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http://eepurl.com/dlQbYH
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-digital-handel/
http://eepurl.com/dtpr9n
https://www.linkedin.com/company/videnomdata/

