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Utfordringen
Utfordringen 

• Long distant mentoring: 
Kristiansand – Siem Reap

Caset
• Mentor & Protesje 
• 8 mnd datamediert • 8 mnd datamediert 
mentoring

• Logger (10)
• Meta-samtaler (10)

En mentorrelasjon og 
et forskningsprosjekt



Web-basert videomentoring

Mentorskap 
= et kontekstfølsomt fenomen

Web-basert videomentoring (WVM)
• En datamediert mentorskap som 
baserer seg på dynamiske 
kombinasjoner av bilde, lyd og tekst.

En egen sjanger? En digital literacy? 



Kommunikasjonsformer

WVM

(Wainfan & Davis, 2004)

Kommunikasjonsformer 
sett i lys av graden av 
synkronitet og 
forekomst av nonverbal 
og paraverbal 
kommunikasjon.



Spørsmål

• Hva taper vi & hva vinner vi i WVM?

• Hvilke pedagogiske utfordringer og 
muligheter kommer til syne i bruken muligheter kommer til syne i bruken 
av WVM?
• I forhold til: relasjon, innhold, form og forløp, 
teknologi og uformelle kontakter



Bruk av mediet i 
mentorskapetmentorskapet





1. Bildet
2. Lyd
3. Samtalens innhold
4. Tekst
5. Fildeling
6. Uformell kontakt

• Et dynamisk 
medium med 
flere ”kanaler”flere ”kanaler”

• En dynamisk 
arbeidsform

• Nye mønster/
ny logikk –
sjanger / literacy



Bruk av mediet i 
forskningsarbeidetforskningsarbeidet



a) innsamling 
av data
logg
metasamtale
evaluering
skjermdeling
fildeling



a) innsamling 
av data
logg
metasamtale
evaluering
skjermdeling
fildeling

b) bearbeiding 
av data
analyse 
samskriving



Pedagogiske implikasjoner:
Presentasjon av særlige utfordringer/problemer/videre arbeid...

1. Bildet og lydens betydning for 
relasjonen

2. Innhold i samtalene

3.Mellom tillit og teknisk kompetanse

4. Form, forløp og ledelse

5. Kontinuitet gjennom tilgjengelighet



Oppsum:
• Teknologien skaper muligheter for å flytte ideer, informasjon, 

beslutninger, støtte og utfordringer mellom mentor og protesjé i tid 
og rom. 

• Web-basert videomentoring åpner for at meningsbærende 
mentorsamtaler kan foregå i arbeidsliv, utdanning, bistandsarbeid 
og forretningsdrift. Der hvor tid, geografi, økonomi og miljøhensyn og forretningsdrift. Der hvor tid, geografi, økonomi og miljøhensyn 
atskiller samtalepartnerne kan teknologien binde mentorer og 
protesjeer sammen i et virtuelt mentorskap. 

• Vi oppfatter det som særlig interessant at web-baserte teknologi 

• skaper nye pedagogiske muligheter og tillegger 
mentorskapet nye kvaliteter og på den måten åpner opp for en 
bredere forståelse og bruk av mentorbegrepet og  

• åpner for veiledning på ulike nivåer i universitets  
sammenheng (pedagogisk og i fag- og forskningsarbeid)
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