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Mål med økta

colourbox.com

1. Om boka
-Hva den handler om

-Digitale innovatører

-Utgangspunktet

2. Presentere 6 påstander 

-på bakgrunn av funn i materialet

3.   Hva kan vi lære av de               
digitale innovatørene?

-Diskusjon og oppsummering



Hovedutfordring;

Hvordan kan bruk av digital 
teknologi legge til rette for 
studentenes lærings- og 
danningsprosess i ulike 

kontekster?
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Eksempler fra et nettbasert metodekurs i 
en 3-årig fleksibel pedagogisk master
metodekurs, organisert som læringssti, 2.årsenhet, andre temaperiode

• Metodekurset gir et eksempel på en 
temaperiode laget som læringssti

– Vanligvis inneholdt en temaperiode et

• Forberedene arbeid til samlingen (som gis når 
temaperioden åpnes)

• Et velkomstbrev, program, evnt. artikler etc. som hører 
temaperioden til

• Et etterarbeid, eller mellomperiodearbeid
– For å motivere til arbeidsoppgaver etter samling

» Følger en logisk og faglig struktur/oppbygning





13.05.2015 trine.fossland@sv.uit.no 7



13.05.2015 trine.fossland@sv.uit.no 8

• Hvordan skape nærhet til et universitet langt mot nord i det 

virtuelle klasserommet?

– Møbleringen viktig

• Tilhørighet

• Design

• Bilder 

– Av universitetet

– Av årstidene og den Nord-Norske naturen

– Av studentgruppa
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1. Betydningen av planlegging, tilhørighet, studentaktive 

læringsformer og lærerens rolle har mye å si



2. Alle som underviser I høyere utdanning vil møte

forventninger om å ta i bruk mer digital teknologi



3. Studentenes lærings- og danningsprosess må være i

sentrum

Tilgjengelighet og kvalitet

colourbox.com



4. Krav om at fag, 

pedagogikk og teknologi 

må ses i sammenheng

colourbox.com

Mishra & Koehler (2006, s.1025) 



Diskusjon/ 

veiledning på 

nett

colourbox.com

Skype og facetime– en til en

• Kjapt, enkelt

• Tett oppfølging 

Konkretisering

Variasjon

Individualisering

Samarbeid

5. Bruk av digital teknologi er forskjellig i 



Information

«Tutorials»

Schedules

Feedback/

supervision

Lectures

Discussion

Submitting

assignments
Multiple

Choice 

Tests

Litterature

Presentations

Sharing

documents

6. Bruk av digital teknologi kan støtte studentenes 

lærings- prosess på en rekke måter

Webmeetings

Flipped

classroom



Diskusjon

Hvordan bruker du digital teknologi?

Hva kan vi som universitetspedagoger lære av de 

digitale innovatørene?

Hvordan jobber vi med digital teknologi i efne kurs?


