
Make it work!
En ”Quick-guide” til integration af virtuel 

mobilitet i internationale praktikophold



Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen 

i de videregående uddannelser og globaliseringen af vores (professionelle) verden.

Traditionelle internationale praktikophold, hvor den studerende rejser til en virksomhed i udlandet er af 

økonomiske, geografiske, sociale eller andre årsager ikke en mulighed for alle. Ligeledes er der en række 

vanskeligheder at overvinde i forbindelse med et traditionelt praktikophold i udlandet. Disse relaterer 

sig primært til mangel på kommunikation mellem den studerende, den udenlandske virksomhed og den 

videregående uddannelsesinstitution.

Virtuel mobilitet, eller IT-støttet interaktion i det internationale samarbejde giver mulighed for at løse 

sådanne problemer. Denne ”Quick–guide” giver en introduktion til, hvordan virtuel mobilitet kan støtte 

eller muliggøre internationale praktikophold.

Vejledningen omhandler de tre interessenter, som er involveret i et internationalt praktikforløb: 

uddannelsesinstitutionen  , den studerende  og den modtagende virksomhed eller organisation  . 

Virtuelle aktiviteter kan gennemføres for at lette samspillet mellem disse interessenter: mellem 

uddannelsesinstitutionen og virksomheden, mellem den studerende og uddannelsesinstitutionen og 

mellem den studerende og virksomheden.

Hvad?
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Samspillet kan bestå af en kombination af tilstedeværelses- og IT-støttet kommunikation, af ren 

tilstedeværelseskommunikation eller udelukkende af IT- støttet kommunikation. Når samspillet 

mellem den studerende og virksomheden primært er IT- støttet, er der tale om en virtuel praktik.
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For studerende:

Hvorfor skulle jeg gennemføre et internationalt praktikophold?

• grænseoverskridende erhvervserfaring prioriteres højere og højere af fremtidige arbejdsgivere

• der opnås interkulturelle kompetencer i et professionelt miljø

Hvorfor skulle jeg være interesseret i at integrere virtuel mobilitet i mit studium?

• øgede muligheder for et fleksibelt forløb for en international praktikperiode 

 (kombination af study@ home og arbejde i udlandet)

• muligheden for at deltage i international praktik på afstand

• mulighed for løbende at interagere med akademisk personale og / eller medstuderende under 

et ophold i udlandet

• udvikling af kompetencer i teknologi og virtuel kommunikation

For virksomheder eller organisationer:

Hvorfor skulle vi tilbyde praktikophold til internationale studerende?

• de kan fungere som en bro til udenlandske markeder og netværk

• på grund af behov for sprogkundskaber

• på grund af behovet for en specifik viden

• for at opleve andre virksomhedskulturer

• for at bringe nye ideer og perspektiver til virksomheden

Hvorfor?
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Hvorfor skulle vi investere i at integrere virtuel mobilitet i virksomheden?

• løbende feedback fra uddannelsesinstitutionen og / eller andre studerende vil resultere i en 

bedre opgaveløsning

• praktik, kan fungere som ”arnesteder” for afprøvning af nye samarbejdsmetoder. Kan være 

 en del af en større organisatorisk udvikling i retning af en globalt integreret virksomhed

• praktik kan fungere som et rekrutteringsværktøj i ‘kampen om talenterne’

Som en videregående uddannelsesinstitution:

Hvorfor skulle vi tilrettelægge internationale praktikophold?

• for at støtte og fremme internationaliseringen af uddannelserne

• for at give ekstra muligheder for studerende

• for at gøre uddannelserne mere attraktive på internationalt plan

• for at stimulere vidensdeling med et internationalt marked

Hvorfor skulle vi investere i at integrere virtuel mobilitet?

• for at tilbyde de studerende fleksible muligheder for at gennemføre en international praktik

• for at gøre internationale praktikophold mere tilgængelige for alle studerende

• for at styrke læring i udlandet gennem løbende ”mentoring” og feedback

• for at forbedre kvaliteten i international praktik
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Er en IT-støttet praktik noget for mig eller min organisation? 

Til overvejelse, før du går i gang med et virtuelt eventyr ...

Som studerende

• Når du er i (primært) virtuel praktik, vil du nogle gange arbejde i et isoleret miljø. For at klare 

dette skal du være i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge og organisere dit arbejde selv. 

Du skal være parat til at tage initiativer og bede om hjælp, når det er nødvendigt.

• Gennemførelse af en god virtuel praktikperiode forudsætter, at du er en yderst motiveret 

 praktikant. Er du overbevist om, at du er det?

• Du skal gerne have en vis erfaring med virtuel kommunikation. Hvis dette ikke er tilfældet, så 

 sørg for at teste de værktøjer, du skal bruge før din praktik begynder. 

Som virksomhed eller organisation

• Er der opgaver, som en studerende (eller en gruppe af studerende) kan udføre ved hjælp af virtuel 

mobilitet, og er opgaverne af virkelig betydning for os? 

• Er der nogen sikkerhedsproblemer der bør overvejes? Kan vi give adgang til vores eksisterende 

online kommunikationssystemer?

• Kan vi sikre, at vores medarbejdere har den nødvendige tid til at foretage virtuel vejledning? 

Ting til overvejelse i forvejen
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• Har vores medarbejdere de nødvendige IT-færdigheder og erfaring med virtuel kommunikation? 

Har de indsigt i de særlige udfordringer, der er forbundet med virtuel praktik? Kan vi tilbyde den 

nødvendige uddannelse, hvis dette ikke er tilfældet?

Som videregående uddannelsesinstitution

• Før I tilbyder muligheden for virtuel praktik til de studerende, bør I gøre Jer det klart: 

 Hvilket læringsudbytte forventes opnået gennem praktikken og kan dette nås gennem virtuel 

mobilitet? Er vores studerende klar til en sådan opgave? (Kan de planlægge deres arbejde og 

læreproces selvstændigt? Er de motiverede nok?)

• Har vores studerende og vores medarbejdere den nødvendige teknologi til rådighed?

• Kan vi sikre, at vores medarbejdere har den nødvendige tid til at foretage virtuel vejledning?

• Har vores medarbejdere og studerende de nødvendige IT-kompetencer og erfaring med virtuel 

kommunikation? Forstår de studerende de særlige udfordringer, der er forbundet med en virtuel 

praktik? Kan vi tilbyde den nødvendige uddannelse, hvis dette ikke er tilfældet?

Virtuel praktik, der strækker sig over en længere periode, og hvor arbejdet er fleksibelt tilrettelagt, er 

mest velegnet. De ”virtuelle” praktikanter skal helst ansættes i et veldefineret projekt i virksomheden. 

For at gennemføre et succesfuldt praktikforløb er inddragelse og engagement fra alle aktører af helt 

afgørende betydning.

Ting til overvejelse i forvejen
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Faser i et 
praktik-

forløb

01  I  Før praktikperioden

Virtuel mobilitet er et godt middel til at: 
• arrangere en synkron diskussion mellem aktører, der er geografisk spredt 

• vælge den rigtige studerende

• introducere den studerende til virksomheden & til kulturen i “værtslandet”

• introducere virksomheden til kulturen i den studerendes hjemland

• tilbyde forberedende uddannelse

• …

studenterudvælgelse &
forventningsafklaring
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Hvis nødvendigt: forberedelse mht. kultur, 
sociale forhold, sprog eller tekniske   
forhold

‘Helpdesk’ til studerende

 ‘Helpdesk’ til medarbejdere              
Træning hvis nødvendig

Udarbejd en praktikaftale inkl.:
• Læringsudbytte
• Evalueringsprocedurer og -kriterier
• Opgaver og deadlines
• Kommunikationsprotokol
• Rolle- og ansvarssfordeling for alle
• Valgt teknologi

1

2

3

4

1

2

3

4



02  I  Under praktikken 03  I  Efter placering

Virtuel mobilitet er nyttig: 
• når der skal udføres opgaver for en fjerntliggende virksomhed

• til akademisk/virksomhedsvejledning af studerende

• til at organisere tilbagemeldinger fra medstuderende 

•  til at fremme de studerendes refleksion 

 (f.eks. ved hjælp af en blog eller en e-portfolio)

• …

Virtuel mobilitet kan være nyttig til: 
• at diskutere de studerendes vurdering eller 

 evaluering af praktik

• at foretage en endelig vurdering af den 

 studerendes præstation ud fra samarbejdet 

 eller refleksion

• …

opgavevejledning &
samarbejde med kolleger

selvevaluering

peer feedback
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studerende

evaluering af praktikforløb
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Studenterkarakteristika
• Moden og i stand til at planlægge og organisere egen læreproces

• Erfaring med virtuel kommunikation

• Meget motiveret

Kvalitativ e-coaching
• Klare aftaler om målene for coaching og rollefordelingen

• Gennemføres efter en fastlagt kommunikationsprotokol. En sådan protokol fastslår (for eksempel): 

hvornår de forskellige aktører er til rådighed, hvornår rapporteringen er påkrævet, og hvornår 

 feedback kan forventes etc.

Kvalitative opgaver
• På linje med de studerendes forventninger til opgaverne

• Opnåelige og udfordrende

• Autentiske og af betydning for virksomheden

• Velegnet til distancearbejde

Engagement hos alle aktører
• Ledelsesmæssig støtte til vejledere, mentorer og medarbejdere

• Forudgående skriftlige aftaler mellem alle aktører

• Praktikken er en del af et fastlagt praktikprogram (strukturel gennemførelse)

Forudsætninger for success 
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Praktikform
• Formelt struktureret gennem omhyggelig forberedelse og klare aftaler

• Gerne langsigtet

• Undgå én-til-én-sammenhæng (involver medarbejdere, tillad virtuel deltagelse i teammøder)

Integration af den menneskelige faktor
• Arranger en begrænset mængde reel kontakt, hvis det er muligt

• Brug teknologi, der understøtter synkron kommunikation i en opsætning, der er så tæt som 

muligt på fysisk kontakt (f.eks. web-og videokonferencer) 

• Giv plads for ikke-opgave-relateret kommunikation

Værktøjer skal være en støtte (og ikke en barriere)
• Vælg teknologi, der er tilgængeligt for alle de involverede aktører

• Vælg teknologi, der er brugervenlig og pålidelig

• Test værktøjer på forhånd og giv retningslinjer og støtte

• Kommuniker klart om de værktøjer, der skal bruges, og i hvilken form de skal bruges
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Denne ”Quick-guide” er et af resultaterne af EU-VIP projektet, der løb fra oktober 2009 til 

september 2011. Det er en sammenfatning af en mere omfattende publikation med samme titel. 

Denne publikation giver en række inspirerende eksempler på (delvist) virtuelle praktikophold.

”Quick-guiden” er også tilgængelig på engelsk, hollandsk, finsk, tysk, italiensk og polsk. Både 

den danske ”Quick-guide” og andre sprogversioner samt hele publikationen kan downloades via 

hjemmesiden www.euvip.eu. 

EU-VIP projektet er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. 

Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for 

brug af oplysningerne heri.

www.euvip.eu


