
Når man har høretab eller tinnitus kan det være yderst energikrævende 
at deltage i online gruppearbejde. Heldigvis kan du gøre en stor forskel 
- både for din medstuderende og alle andre i gruppen, som får frigviet 
energi, hvis I minder hinanden om rådene herunder. 

1. Tænd dit kamera - og brug din mikrofon
Det er vigtigt, at alle har tændt kameraet under gruppearbejdet. Det gør det nem-
mere at se, hvem der taler og muliggør mundaflæsning, som de fleste studerende 
med høretab har brug for. Brug også gerne headset i stedet for at tale ind i compu-
terens mikrofon.  
 
2. Tjek forbindelsen
Det betyder meget, at der er god lyd og et billede, der ikke hakker. Gør derfor, hvad 
du kan for at etablere den bedste netforbindelse. Fx ved at lukke alle de program-
mer ned, som du ikke skal bruge under gruppearbejdet.  

3. Husk mødedisciplinen 
Det er rart for alle - og helt afgørende for den medstuderende med høretab - at I 
taler én ad gangen og tydeliggør, hvem der har ordet. 

4. Sæt et ur og hold styr på tiden
Eller gør noget andet, der minder jer om, at jeres gruppearbejde ikke skal trække i 
langdrag. Det er som tidligere nævnt udtrættende at lytte og mundaflæse - særligt 
online - for studerende med høretab. Og mon ikke de fleste vil sætte pris på at blive 
tidligt færdige med gruppearbejdet? 
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4 FIF TIL ONLINE GRUPPEARBEJDE

Har du brug for mere viden?
Tag kontakt til uddannelsesinstitutionens studievejleder eller Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 


