
Nettstøttet universitetspedagogikk for 
stipendiater ved HF 
 
Notatet skisserer et nettstøttet emne med en fysisk samlingsdag og seks nettmøter i 
grupper. Det vil være underviser tilstede for å lede og fasil itere hvert nettmøte.  

Den fysiske samlingen er konsentrert rundt de universitetspedagogiske læringsaktivitetene 
det er mest krevende å gjennomføre på nett. Samlingen går over 6 timer og målet er å 
etablere gruppene deltagerne deles inn i. Disse gruppene skal jobbe sammen resten av 
emnet og det er svært tidsbesparende å etablere samarbeidsrelasjoner fysisk i stedet for 
gjennom nettbaserte plattformer.  
 
Resten av emnet legges opp som nettstøttet studium med både synkron og asynkron 
aktivitet. I forkant av nettmøtene skal deltagerne gå igjennom forberedt materiale i form av 
podcast, videoklipp og artikler relatert til det tema som er satt opp for nettmøtet. I 
nettmøtet vil materialet deltagerne har sett igjennom bli diskutert og knyttet opp til 
deltagernes undervisningskontekst. 
 
Nettmøtene vil ha en lengde på 60 minutt og foregår i grupper på 3-5 deltagere. Det er 
obligatorisk oppmøte.  
 
Oppstart og samlingsdag  
Målet er å bli kjent med de andre deltagerne og hvilken undervisningspraksis som er 
representert i gruppa. 
Tema for dagens aktiviteter er: 
Hva er god undervisning i mitt fag? 
Kan læring planlegges? 
Undervisning og etikk 
Min rolle som underviser 
Nettmøte 1-2:  
Temaet er veiledning og hvordan deltagerne kan gjøre bruk av ulike veiledningsformer 
underveis i studentenes læringsløp. Kollegaveiledning vil bli introdusert. 
Nettmøte 3-4:  
Vurdering er temaet og inkludere både formativ og summativ veiledning, ulike 
vurderingsformer og kriterieutvikling 
Nettmøte 5:  
Temaet for møtet er kollegaveiledning og gruppene skal presentere sine erfaringer knyttet til 
arbeidsformen 
Nettmøte 6:  
I den siste nettsamlingen vil emnet bli oppsummert og det vil bli anledning til å stille 
spørsmål knyttet til vurderingsoppgaven.  
 
Denne modellen følger i stor grad samme læringsutbyttebeskrivelse som ligger i dagens 
emneskildring for PHDOF901, og avviker kun på punktet Undervisningsformer og omfang av 
organisert undervisning. Det er utviklet en revidert emneskildring. 
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