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Innledning 

Nettstudier, også kalt fleksible utdanninger1, gir studenten større fleksibilitet i 
studiesituasjonen enn tradisjonelle campus-studier. Graden av fleksibilitet avhenger av 
hvordan studiet er organisert. Er det synkron nettundervisning er fleksibiliteten knyttet til 
sted, men ikke til tid, mens asynkrone undervisningsformer gjør det mulig å studere 
uavhengig av tid og sted.  

Både synkrone og asynkrone nettstudier har andre rammebetingelser enn campusstudier. 
Eksempelvis er studiene avhengig av en rekke digitale verktøy. Veiledning på nett krever 
helt konkrete og grundige tilbakemeldinger i mangel av ansikt-til-ansikt kommunikasjon.  

Nettstudier krever i tillegg mer selvstendighet av studentene. For å tilrettelegge best mulig 
for studentenes læreprosesser må disse studiene planlegges annerledes enn 
campusstudier, med bruk av andre undervisnings- og arbeidsformer. Emner innen samme 
studieprogram bør sees i sammenheng for å sikre jevn kvalitet og forutsigbarhet for 
studentene. Derfor bør institutt og fakultet samarbeide om formen på nettstudiene.  

Denne veiledningen er skrevet for å gi hjelp og inspirasjon til å tenke nytt omkring egen 
undervisning. Den skal både si noe om hvorfor man bør arbeide for mer studentaktive 
læringsformer og samstemt undervisning, og samtidig gi konkrete tips til hva man kan 
gjøre. eDU ved USN tilbyr oppfølging og støtte til å utarbeide emne- og kursdesign, både i 
planlegging og teknisk bistand til produksjon av læringsressurser. Ta eventuelt kontakt 
med oss på edu@usn.no. 

NOKUT har tydelige krav om hva som må ivaretas i studier generelt og nettstudier spesielt. 
Denne veiledningen er forankret i disse kravene. 

 
 

 

  

                                                                    
1 http://fleksibelutdanning.no 
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PLANLEGGINGSFASEN 

Valg av didaktisk metode 
Gjør en vurdering av hvordan du og nettstudentene bør jobbe i faget.  

❏ Samstemt undervisning2 handler om sammenhengen mellom læringsutbytte, vurdering og 
læringsaktiviteter. I planleggingen av emnet starter man med å definere hva studenten skal ha lært 
(læringsutbytte) når emnet er ferdig, avgjøre hvordan dette skal vurderes og til slutt velge hvilke 
undervisnings- og læringsaktiviteter som må til for å oppnå læringsutbyttene. Studentene bør se en rød tråd 
mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering (eksamen), alt må henge sammen. 

❏ Blended learning (blandet læring) handler om å blande både digitale og analoge verktøy i læringsarbeidet, 
noe som er helt naturlig i nettstudier. Nettlærer må vurdere hva som best skal gjøres hvor og når med tanke 
på ønsket læringsutbytte. 

❏ Flipped Classroom (omvendt klasserom) handler om å la studentene lese, se og høre nytt stoff hjemme, og 
bruke tiden på skolen til aktivt arbeid med forståelsen av lærestoffet.  

❏   Studentaktive læringsformer (mer om dette under) har to hovedmål:  
1) Bedre læring  
2) Utvikling av profesjonell kompetanse 

❏  	 Planlegg nettlæreres tilstedeværelse på nett, og hvordan du kan følge opp studentene. Det er viktig å lage 
en plan for veiledning og oppfølgingen av studentene da avstandene kan bli store (både i tid og rom). 
Forebygg frafall gjennom planlagt tilstedeværelse.3 

 

Planlegging og utvikling av lærestoff og læringsaktivitet 
I synkron nettundervisning er det ofte en blanding av nett og ansikt-til-ansikt, noe som krever 
ekstra god planlegging. En grundig planlegging og organisering av emnets undervisning, 
studentaktive undervisnings-former, arbeidsmetoder og læringsaktiviteter gir et godt 
grunnlag for nettstudentenes læringsarbeid. 
 
❏ Planlegg hvordan den faglige progresjonen skal være. Fagstoff kan legges ut på faste dager, for å styre 

studentenes fagutvikling. Fagstoffet kan også legges ut i sin helhet i starten av semesteret og 
nettstudentene kan jobbe i eget tempo. Eller du kan velge å gjøre fagstoffet tilgjengelig periodevis. Gi 
studentene innsikt i de pedagogiske valgene som er gjort ved å begrunne disse. 

❏ Hvordan skal fagstoffet presenteres? Vurder hva som passer å være tema i synkron nettundervisning, hvilket 
lærestoff som passer best i korte undervisningsfilmer, hva passer best til å være leksjonstekster, hva som kan 
leses på egenhånd (pensum) og hva som bør være tema og aktiviteter på fysiske samlinger.  

❏ Vurder hva slags stoff som er egnet som læringsaktivitet, hva som kun kan være ressurser og hva som er 
nødvendig å gjennomgå nærmere som leksjon i emnet.   

❏	 I planlegging av fagstoffet tenk over gjenbruk, oppdatering og nyproduksjon. For gjenbruk er det er viktig å 
gjøre fagstoffet generisk. Skill fagstoff og informasjon for gjeldende semester. Lag egne filmer eller tekster 
for gjeldende semester som kan byttes ut. 

❏	 Det er legitimt å bruke andres innhold, eksempelvis filmer. La dette falle naturlig inn i kontekst i emnet. 

                                                                    
2 Les mer om ”Constructive Alignment” hos Biggs og Tang (2011) 

3 Les mer om varierte læringsmetoder som minsker frafallet og øker karakterene ved høyere utdanning hos Freeman mfl. (2013) 
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❏	 Ha gjennomtenkte læringsaktiviteter som følger opp fagstoffet: Planlegg hvilke læringsaktiviteter som 
underbygger hvilke læringsmål (se tips før oppstart, nedenfor). 

❏	 Møtestedene for studenten på nett skal være gjennomtenkte og legge til rette for læringsfellesskap, 
fagligdialog og sosiale relasjoner (se tips før oppstart). 

❏	 Overvei hvilke vurderingsformer som fungerer best i det aktuelle emnet og i lys av læringsaktiviteter det 
legges opp til. Undersøk blant annet tekniske muligheter for hverandrevurdering (peer review), formativ og 
summativ vurdering. 
 
 

Detaljert semesterplan/fremdriftsplan for emnet 
Studentene trenger hjelp til struktur og planlegging av eget læringsarbeid. Mange som tar 
nettstudier har jobb ved siden og har blant annet behov for datoer allerede ved studiestart. 
 
❏ Ha en helhetlig plan med datoer for fysiske samlinger og webinarer/synkronundervisning i kombinasjon 

med det nettbaserte innhold (innleveringer, samlinger, eksamen etc.). 
❏ I noen fag kan det være aktuelt å lage en leseplan for semesteret. 

❏ Presenter pensum, ressurser som legges ut og tanker om arbeid med fagstoffet. 

❏	 Planlegg og sett dato for underveisevaluering av studiet. 
 

 

 

Praktiske tips i forkant av studiestart 

	

❏	 Undersøk på forhånd hvilke supporttjenester studenter og nettlærere har på campus.	

❏	 Bestill klasserom til samlinger, tenk over hvilke typer rom du trenger.	

❏	 Det kan være lurt å gjøre en analyse av studentmassen både i forkant og enkle behovsanalyser underveis i 
emnet. Nettstudenter er ofte godt voksne og i arbeid.	

❏	 Bygg god struktur og ha tydelig oppbygging i de digitale klasserom (Canvas).  

❏	 Ha med tydelig informasjon om, og lenker til: 
❏ Vis til emneplan, pensum og semesterplan  

❏ Ha godt synlig kontaktinformasjon til nettlærere  
❏ Synlige lenker til klasse- og grupperom i webkonferanse-verktøy4 
❏ Vis til teknisk opplæring for studenter (f.eks. Nettstudent 123 og Canvas 123) 

❏ Vis til IT-support, bibliotek, eksamen og andre ressurser som kan være nyttige 
❏ Vis til kompetanse-, ferdighets- og utstyrskrav i emnet 

❏ Informer om høgskolens kommunikasjonskanaler (min.usn.no, Canvas) 
❏ Vis til eksamensinformasjon, pensum, semesterplaner, programvare etc. 

❏	 Vurder om du vil opprette en generell Q&A / FAQ (ofte spurte spørsmål i emnet) for å minimere 
usikkerheten til studenter i nytt semester. 
 

 

  

                                                                    
4 I dag er Omnijoin foretrukket verktøy. Noen bruker også Skype til veiledning. 
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SEMESTERSTART 

Ønsk velkommen til semesterstart 
Det bør foreligge en velkommen-tekst fra ansvarlige nettlærer(e) i emnet på Canvas for å 
etablere relasjon og skape trygge rammer for nye studenter.  
 
❏	 Det er hyggelig å få en film eller presentasjon av nettlærere og skole for å hilse velkommen. Det kan virke 

motiverende og etablerer en tilstedeværelse på nett. 
❏	 Uttrykk dine forventninger: Nettlærere bør stille klare forventninger om at studentene stiller forberedt – at 

de uttrykker egne ambisjoner for studentene m.m.	
❏	 Uttrykk mål for emnet som helhet (hentes fra emneplan). Hvorfor er dette et nyttig og viktig emne i 

samfunnet/i en profesjon?	
❏	 Skriv litt om emnets oppbygning og organisering (obligatoriske aktiviteter er særlig viktig).	

❏	 Angi og begrunn hvilke arbeidsmetoder og aktiviteter som brukes i faget / emnet for å styrke studentenes 
forståelse av emnets mål og undervisning. 

 

Opprett møteplasser  
Nettstudenter møter hverandre kanskje kun på nett, derfor er det godt for dem å ha et digitalt 
sted å møtes. I samlingsbaserte emner møter man hverandre av og til, men også her trengs et 
åpent sted å stille spørsmål som en støtte underveis i faget.  
 
❏ Hvor skal kommunikasjonen foregå? Legg til rette for at nettstudenten får jobbe aktivt med fagstoffet. Ha 

diskusjonsforum, webinar, chat eller annet med gode problemstillinger. 
❏ Opprett gjerne et generelt diskusjonsforum (i Canvas) for alle typer spørsmål. 

❏ Nettstudentene bør oppfordres (eller sett krav) til å svare hverandre i diskusjonsforum. 

❏	 Det bør foreligge en felles forståelse om bruk av diskusjonsforum som en konstruktiv arena, og hvordan 
forum er tenkt brukt. Monitorer diskusjonene, og følg eventuelt opp spørsmål, for å kvalitetssikre hva 
nettstudentene svarer hverandre. 

❏	 Diskusjonsforum kan med fordel opprettes for større arbeidsoppgaver. For eksempel kan diskusjonsforum 
være en del av et arbeidskrav/arbeidsoppgaver. 

❏	 Diskusjonsforum kan brukes i refleksjonsarbeid med fagstoff. Legg gjerne ut faglige refleksjonsspørsmål 
eller cases. 

❏	 Ha en ”spørsmål og svar”-økt i slutten av undervisningsøkter på chat,  forum eller padlet5? 

❏	 Et godt grep for å få aktivitet i diskusjonsforum er en velkomsthilsen med: Hvem du er og be om å få 
studentenes kunnskap, erfaringer, ferdigheter etc. og motivasjon for å ta studiet. 

 
 

 

                                                                    
5 padlet.com (digital oppslagstavle som kan gjøres åpen for alle, eller bare dine studenter) 
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Digital veiledning og vurdering 
Gi studentene læringsrik veiledning og rask tilbakemelding på læringsarbeidet for å forsterke 
læringsutbyttet. For å redusere avstanden mellom forståelse/prestasjon og ønskede mål. 
 
❏ Det er avgjørende for studentenes læringsprosess å ha vurderingskriterier, delmål eller læringsmål slik at 

studentene forstår hva som vurderes og er viktig. 
❏ Det er viktig med klart, enkelt språk og konkrete tilbakemeldinger – spesielt i nettstudier med mangel på 

ansikt-til-ansikt kommunikasjon. 
❏ Planlegg hvordan du vil gi formativ vurdering underveis til studentene. Det finnes mange digitale løsninger 

som kan hjelpe. Formativ vurdering og veiledning kan f.eks. foregå via webkonferanse, gjennom film eller 
lydfil fra nettlærer etc. 

❏ Oppgavene kan inneholde hverandrevurdering (peer-review). Studentene kan da settes opp i grupper 
(gjerne to og to) for å gi hverandre veiledning og vurdering. 

❏ Tenk gjennom hva som er særlig viktig å vektlegge i vurdering av studentenes oppgaver6:  
• FeedUp: Hvor skal studenten? Her finnes læringsutbytter og læringsmål. Forstår studenten 

målet? 
• FeedBack: Hvor er studenten i læreprosessen? Tradisjonell tilbakemelding og veiledning.  
• FeedForward: Hva er neste skritt i læreprosessen? Dette kalles også fremovermeldinger. Hva bør 

studenten gjøre videre for å nå mål? 

Hvert spørsmålene virker på tre nivåer  
• Oppgavenivå: Hvor godt er oppgaven forstått/utført iht. læringsmål?  
• Prosessnivå: Prosessen som er nødvendig for å forstå/utføre oppgaven – gir retning.  
• Selvregulering: Studenten overvåker, vurderer, dirigerer og regulerer eget læringsarbeid  

 

 

Metodiske tips  
 
❏ Typiske studentaktive læringsaktiviteter på nett kan være samskriving, digitale og analoge diskusjoner, 

produksjon av multimodale tekster (f.eks. film, podcast), eportefolio (f.eks. wiki, blogg), digitale tester, 
prosjektarbeid, refleksjonstekster etc.   

❏ Tekstarbeid på nett kan være7: Samskriving, refleksjonslogg, wiki, digitale mapper, blogg, intervju, film, 
podcast eller annet. Læringsaktiviteten skal legge til rette for at nettstudenten får jobbe aktivt med 
fagstoffet. 

❏ Det kan være lurt å dele nettstudenter i digitale kollokviegrupper. 

❏ Nettlærer må ikke alltid lese alle oppgaver. Tekster kan ha hverandrevurdering (peer-review, enkelt å 
organisere i Canvas). For å utnytte nettstudentenes eget læringspotensial kan de lese og kommentere 
hverandres oppgaver. Tekstene trenger ikke være helt ferdige før de får hverandrevurdering. 

❏ Oppsummering av «key-learnings», fra nettlærer eller studenter i slutten av en periode. 

❏ Det er smart å lage enkle, korte videoer for de viktigste og/eller vanskeligste temaene med kobling til 
læringsaktivitet. Videoene bør knyttes til læringsmål. 
 

 

                                                                    
6 Les mer forskning om vurdering hos Hattie (2012) 
7 her brukes utvidet tekstbegrep – ta kontakt med kult@usn.no om du ønsker mer veiledning 
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Digitale tester  
Digitale tester kan med fordel brukes for å hjelpe nettstudentene med repetisjon, og kan bidra 
til dybdelæring. Dette vil også vise hva studentene kan og sliter med, slik at det blir lettere 
med oppfølging/repetisjonsundervisning. 
 
❏ Ha en egensjekk for nettstudentene etter hvert tema – kan du det du skal? Tester kan studentene også med 

fordel lage selv. Nettlærer vil da se om de har forstått «key-learnings» både ut av testens spørsmål og svar. 
❏ Ha en egensjekk for nettstudenter etter store leksjoner – for repetisjon. 

 

SAMLINGER 

Forberedelse til samling på campus. Utnytt samlingene til det en ikke kan gjøre på nett. Hva er 
viktig og mest hensiktsmessig å gjøre når man møtes fysisk? 
 
❏    Før hver samling bør nettstudentene bli oppfordret til å møte forberedt for å få fullt utbytte av samling. 

Dette kan gjøres med en film, en kunngjøring eller annen tekst hvor du sier noe om hva de skal forberede 
seg på, hva de bør ha lest av pensum og spørsmål de bør ha reflektert over. 

❏    Det må lages en plan for samlingen som nettstudentene får utdelt i forkant. 
 

 
Faglig oppsummering etter samling   
Det bør legges opp til en oppsummering i etterkant av samling for å forsterke læringsutbyttet. 
Nettstudentene kan med fordel oppfordres til, eventuelt få i oppgave, å gjøre dette selv.    
 
❏ kan gjøres på film til studentene 

❏ kan gjøres i et kort webinar 

❏ kan gjøres gjennom refleksjonsspørsmål i diskusjonsforum 

❏ kan samles i hovedpunkter 

❏ Nettstudentene kan også engasjeres i å samskrive et referat fra samlingen (vha. OneNote, Google, side i 
Canvas etc.). 

 

 

Tips til studentforberedelser 
 
❏ Nettstudentene bør oppfordres til å møte med faglige spørsmål, spesielt om det legges opp til 

undervisningsfilmer (jmf. Flipped Classroom). 
❏ Nettstudentene kan forberede spørsmål til quiz på samling som en repetisjon 

❏ Be nettstudentene lage resymé av det de har lest til nå, f.eks. gruppevis resymé fra bok-kapittel. 

❏ Nettlærer kan lage quiz på forhånd som nettstudentene tar for å sjekke hvor «skoen trykker». 
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OPPSUMMERING OG EVALUERING 

Støtte før og etter eksamen   
Støtt studentene med repetisjon og eksamensrelevante øvelser før eksamen  
 
❏	 Studentene har krav på å få utlevert gamle eksamensoppgaver.	

❏	 Samle ”tråder” for studentene gjennom en forelesning, video, et eksamenswebinar, en leksjonstekst eller 
alternativt en egen økt på siste samling med eksamensstoff. Bidrar til at studentene får støtte i de siste  
eksamensforberedelsene.	

❏	 Lag en litt større egensjekk før eksamen, dette kan med fordel være en sammenstilling av flere, f.eks. alle 
egensjekker i emnet. Studenter kan også i samarbeid bistå i dette arbeidet.	

❏	 Oppfordre studentene til å bruke kollokviene til å drøfte eksamensstoff. 

❏	 Sensorveiledningen bør legges ut sammen med eksamenskarakteren. 

❏	  I noen fag bør løsningsforslag legges ut etter eksamen. 

  
    

Kvalitetssikring – videre drift 
For å sikre oppdatert emne må dette revideres hvert semester. Oppsummering, evaluering og 
kvalitetssikring av emnet før neste semester. 
 
❏ Nettlærere oppsummerer semesteret sammen og evaluerer studiet i fellesskap. 

❏ Vurder svar i underveisevaluering og via Studiebarometeret. 

❏ Gjør en gjennomgang av tidligere brukte læringsressurser for å sjekke behov for oppdatering og endring. 

❏ Gjør en gjennomgang av Q&A / FAQ (ofte spurte spørsmål i emnet) for tilføyelser eller endringer. 
 
 

 

 
Dette er noen punkter som det erfaringsmessig er viktig å tenke gjennom når du bygger opp et emne som er rent 
nettbasert eller nett- og samlingsbasert. Har du behov for videre veiledning og opplæring ta kontakt med eDU på 
edu@usn.no. Vi tilbyr oppfølging og støtte til å utarbeide emne- og kursdesign, både i planlegging og teknisk bistand 
til produksjon av læringsressurser.  
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