Pressemeddelelse
Tryk på kontakten og tænd dine elever i
online-undervisningen
Bogen Tryk på kontakten hjælper undervisere med at skabe tydelige og
trygge rammer i deres online-undervisning. Målet er en god klassekultur, der danner de bedste forudsætninger for både faglig indlæring og
gode relationer blandt eleverne.
»Du er seriøst god til virtuel undervisning, du får folk til at deltage, man får lov til at bruge
hovedet. Det bliver aldrig kedeligt, fordi …« Hvilken underviser har ikke lyst til at få den slags
tilbagemeldinger fra sine elever? Tryk på kontakten hjælper med at forbedre den virtuelle
undervisning.
For at engagere eleverne i det digitale rum kræver det, at underviseren ved, hvilke praktiske
tiltag der hjælper med at skabe en god klassekultur. Trivslen i det digitale klasseværelse
er både for eleverne og underviserne – ligesom i den fysiske undervisning – et afgørende
grundlag for den faglige succes.
Tryk på kontakten – god klassekultur i virtuel undervisning er et inspirationskatalog
og en praktisk håndbog. Med sit overskuelige format er den en håndsrækning til alle de
undervisere, der gerne vil have lettilgængelig viden om, hvordan de kan strukturere og
planlægge undervisningen med fokus på den gode trivsel og elevernes aktive deltagelse.
Bogen indeholder:
• Redskaber til ledelse af det virtuelle klasseværelse.
• Redskaber til at styrke fællesskabet og relationerne online.
• Gode råd til online-møder og det uformelle samvær med kolleger.
• Inspirerende praktiske øvelser, der kan anvendes med det samme.
Ditte Gøricke Jensen er cand.mag. Pernille Hedegaard Bøgh er skuespiller, dramalærer og
voksenunderviser. Begge har undervisningserfaring fra bl.a. gymnasier, produktionsskoler
og dag- og højskoler. De driver sammen firmaet Link IS, hvor de tilrettelægger kurser og
workshops i bl.a. kommunikation, klassekultur og -ledelse, samarbejde, konflikthåndtering og
trivsel. De har tidligere udgivet God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere.
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