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En økende andel av norsk høyere utdanning 

foregår som nett- og samlingsbaserte studier. 

Hvordan ivaretas læringsmiljøet for «nye» 

målgrupper på digitale plattformer og hvordan 

kan LMU bidra til dette?



 E-læring

 eCampus

 Blended learning

 Teknologistøttet læring

 Online undervisning

 Nettundervisning

 Fjernundervisning

 Fleksibel undervisning

 Nett- og samlingsbasert undervisning

 Fleksibilisering av læring

 OER: Open Educational Resources

 MOOC: Massive Open Online Courses

 SPOC: Small Private Online Course



Kilde: Trine Fossland (2015). DIGITALE LÆRINGSFORMER i Høyere utdanning



«HSN har åtte fysiske studiesteder og 
et niende studiested i nettskyen»  

Strategi 2017-2021 



Velfungerende lærerutdanning

• Høy faglig kvalitet 

• Gode resultater, lite frafall

• Rekrutterer en annen 
studentgruppe

• Stabil og god teknisk løsning, 
gode støttefunksjoner

• Eksempler på innovativ 
bruk av teknologi, fag og 
pedagogikk
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Tradisjonell
undervisning

Synkron 
nettunder-

visning

Blended 
Learning

Asynkron 
nettunder-

visning

Synkron 
kommunikasjon 

Samme 
tid/samme sted

Asynkron 
kommunikasjon. 

Forskjellig tid / 
forskjellige 

steder.

Synkron 
kommuni-
kasjon. 

Samme tid / 
forskjellige 
steder

Hvordan foregår 
undervisningen i USN? 
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Canvas

er det asynkrone

klasserommet!

• Navet i nettundervisningen 

• Ulike typer ressurser legges ut

• Arbeidskrav 

• Aktiv deltagelse

• Deling, samarbeid og dialog
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Skjermdump: nett- og samlingsbaserte studier GLU 1-7, Norsk, HSN  



Gruppearbeid GLU 5-10



Seminarundervisning GLU 5-10





Hvem er nettstudenten vår?

• Gjennomsnitt 32 år
Ny trend – flere unge studenter 

• Jobberfaring 

• Mange forpliktelser (jobb, familie)

• Ønsker å være deltidsstudent 

• Mange har studert før –
men noen er usikre i rollen som student

• Motivert og dedikert

• Kravstor? 
Ønsker stor grad av individuell tilpasning 

• Noen få: tror dette er en «enklere» vei til målet 
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Nettstudenter har de samme utfordringer som 

andre studenter, men i tillegg en god del flere!

De trenger tillitsvalgte og de trenger et studentråd som 
legger til rette for møteplasser på deres plattformer.



Studentene må sees –

både de på nett og campus
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• Forutsigbarhet

• Framdrift og motivasjon

• Læringsfellesskap

• Arbeidsmetoder (samstemt undervisning)

• Nettbasert kommunikasjon – ulike faser

• Nettstudentrollen

• Tilgjengelighet og respons

HUSK: IT , bibliotek, studieveileder, studentråd



Når de en sjelden gang er på campus 

• Bosted

• Mat

• Verksteder og spesialrom 

• Sosiale møteplasser 

• Gratis aktiviteter (ikke medlemskap)
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Læringsmiljø i digitale flater 

• Kompetanseheving av studenter, lærere og 
administrasjon 

• Bevisstgjøring i hele organisasjonen 

• NB: Det tar tid å endre praksis 

• LMU – kan bidra til å øke bevisstheten og 
være en pådriver internt

• LMU forum og Universell: 
jobbe fram gode løsninger på nasjonalt nivå slik 
at det blir enklere for lærere å tilrettelegge 
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Tittel på foredraget
20

Takk for meg!
Hjordis.hjukse@usn.no  




