
Chattsyven – Lars Hugsén



IT

Nyfikenhet

Regler och rutiner

Tålamod

Sociala medier

Envishet

SYV



• Hur jobbar ni med e-vägledning?

• Fördelar?

• Utmaningar!?

• Har det underlättat erat arbete?

• Vilka når ni inte?

• Träffar ni någon ni e-väglett? 

• I vilket sammanhang?

• Webbinarierna



test.vuxenutbildning.nu



Planering

• Allmänt om Evägledning

• Jag visar E-verktygen / vi testar

• Hur kan ni själva undersöka området

• Framtid, utmaningar

• Tips – saker att ha koll på 



Vad är e-vägledning? 

Mindmapp



Vägledningsprocessen 

















Tove






E-verktyg
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Bokningskalendern



Bokningskalendern

• onlinebooq.se
• timcenter.se
• youcanbook.me



Chatt 
Fördelar

• Bra för ”små frågor”. 
• Du undviker ping-pongmejlen. Får svar direkt. 
• Du kan vara anonym (beroende på val av chatt).
• Enkelt
• Eposten, telefon och fysiska besöken minskar
• Guidar på webbplatsen 
• FAQ
• Kan guida flera samtidigt.
• Korta ärenden, fånga upp intresset
• Visar vägen in till andra möte (kanske E-möte)

Nackdelar

• Svårt att förklara komplicerad saker
• Många adm. ärenden
• Kan upplevas som opersonligt  



Chatt 

http://www.onlinebooq.se



Chatt 

test.vuxenutbildning.nu

evagledning.se



Adobe Connect



Adobe Connect

esyv.nu

• esyv.nu  
• evagledning.se



Join.me



Join.me

join.me/vuxenstudier

• Klienten på datorn

Appen join.me (meeting code =vuxenstudier)



Mindomo



Utmaningar
Tips! 



Inställning till E-vägledning



Ensam evägledare? 



Se över era kontaktprocesser



Kommunalis lente brontesarius





Uppsökande verksamhet  

Biblioteket?

På nätet?



Utveckling



Starta 





= lekplats och kontaktcentral 
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