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Pedagogisk veileder for VID-ansatte høsten 2020 

Behandlet i VIDs ledermøte 12. mai 2020 

Bakgrunn 
Covid-19-pandemien gjorde vårsemesteret 2020 til et pedagogisk laboratorium hvor VID-

ansatte raskt måtte snu seg rundt for å endre klasseromsundervisning til digital undervisning. 

Hvordan VID skal gjennomføre undervisning høsten 2020 vil være avhengig av de til enhver 

tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene, men denne veilederen ønsker å gi enkle og 

tydelige føringer for hvordan lærere skal forberede høstens undervisning. Denne veilederen 

vil presentere tre scenarier, hvor et «middle case»-scenario vil være førende. 

Grunnen til at VID ønsker å forberede mye digital undervisning høsten 2020 er tredelt: 

 Smittevernhensyn gjør at et begrenset antall studenter kan være på campus samtidig 

og derfor må hele eller deler av undervisningen i de fleste emner gjennomføres 

digitalt.  

 VID må ha en beredskap som tar høyde for at pandemien kan blusse opp igjen og at 

vi dermed kan bli nødt til å stenge campus helt i perioder.  

 Studenter som er i risikogrupper skal få et best mulig undervisningstilbud og samtidig 

være minst mulig tilstede på campus. 

Mål 
Målet med denne pedagogiske veilederen er som følger: 

Utvikle gode og helhetlige undervisningsopplegg (gitt omstendighetene) som imøtekommer 

studieprogrammenes læringsutbytter gjennom bruk av digital plattform og oppmøte på 

campus. 

Videre er målet at alle studenter skal få møte andre studenter i så stor grad som mulig på 

campus, men at vi må ha tydelige prioriteringer som handler om smittevern og at 

ferdighetstrening prioriteres framfor teoriundervisning på campus. 

Rammer 
«Middle case»-scenariet er at studenter på hvert studieprogram får minimum en fjerdedel av 

undervisningen på campus. Ved noen studieprogram vil dette bety at en fjerdedel av alle 

studenter kan være på campus i alle emner, mens ved andre studieprogram vil noen emner 

(teori) være heldigitale og bare ferdighetstrening være på campus. 

Dette betyr at lærere må forberede høstens undervisning slik at omtrent tre fjerdedeler av 

undervisningen på hvert studieprogram vil foregå digitalt. VID anbefaler som en hovedregel 

at en tredjedel av den digitale undervisningen er asynkron og at to tredjedeler er synkron 



undervisning. Forholdet mellom asynkron og synkron undervisning kan variere noe fra emne 

til emne, gitt emnets innhold. 

Campusleder vil i dialog med pro-/dekan og Studieseksjonen sørge for tilgang til rom i 

henhold til gjeldende regler for smittevern for den delen av undervisningen som skal foregå 

på campus. Så langt nasjonale føringer tillater, vil det være rom for lokale tilpasninger gitt 

antall smittede i regionen og antall studenter ved hver campus. Førsteårsstudenter og 

veiledning i grupper (basisgrupper/læringsgrupper) vil prioriteres med hensyn til tilgang på 

campus. 

Hvert fakultet/studieprogram vil utarbeide mer detaljerte rammer for sine studieprogram på 

emnenivå. 

«Worst case»-scenariet er at all undervisning må foregå digitalt. «Best case»-scenariet er at 

andelen undervisning på campus økes fra en fjerdedel til nærmere halvparten av 

undervisningen. 

Det er viktig at alle studieledere/programansvarlige/studieårskoordinator tidlig tar kontakt 

med sine enheter for å diskutere hvilken del av undervisningen som må foregå på campus 

og hvilken del av undervisningen som med fordel kan gjennomføres digitalt. Behov for 

undervisningsrom på campus meldes studieleder, som via pro-/dekan melder inn et samlet 

behov til campusleder. 

Pedagogiske råd 
Asynkron undervisningen på nett innebærer at studentene deltar i og gjennomfører 

læringsaktivitetene når det passer for dem innen en gitt tidsramme. Forelesninger kan 

eksempelvis spilles inn via Canvas studio, Office 365 eller filmes med videokamera eller 

mobiltelefon. Det er viktig at asynkron undervisning også gjøres studentaktiv, og her følger 

noen tips: 

 Innspilte leksjoner bør ikke vare lenger enn 20 minutter. Lag heller flere korte 

leksjoner. 

 Lag en padlet hvor studentene må skrive inn en egenrefleksjon knyttet til den digitale 

leksjonen. 

 Legg ut relevant materiale, YouTube-videoer, podcast, MOOCs, åpne 

læringsressurser som Canvas Commons etc. som er tematisk knyttet til forelesningen 

– du trenger ikke alltid lage alt selv. 

 Lag studentgrupper som får i oppgave å lage en respons på den asynkrone 

undervisningen i fellesskap. Enten som et kort notat, en digital fortelling eller som 

muntlig presentasjon i neste synkrone undervisning. Bruk gjerne respons fra 

medstudenter som tilbakemelding. Lag små grupper med maks fem deltagere. 

 Lag en flervalgstest som studentene må ta etter forelesningen. Den tar litt tid å lage, 

men retter seg selv og kan brukes om igjen neste gang du gjennomfører 

undervisningen. 

 Lag faglig forum på nett hvor grupper av studenter får i oppgave å lage spørsmål 

knyttet til forelesningen.  

 VID har laget en veileder med tips knyttet til digital undervisning hvor du kan finne 

flere gode ideer: https://vid.instructure.com/courses/4130/pages/1-prinsipper-og-

metoder-for-e-laering. Husk at variasjon er spesielt viktig når undervisning skjer 

digitalt. 

Synkron undervisningen på nett innebærer at studentene deltar i og gjennomfører 

læringsaktivitetene i sanntid. Denne undervisningen vil fra høsten primært gjennomføres via 
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Zoom, men VID har fortsatt tilgang til Canvas konferanser, Skype og Adobe Connect. 

Synkron undervisning bør også være studentaktiv, og her følger noen tips: 

 All synkron undervisning må følge en på forhånd oppsatt timeplan som publiseres i 

god tid før undervisningen finner sted. 

 Del studentene i digitale grupper (breakout-rooms i Zoom og Canvas konferanser) 

med konkrete arbeidsoppgaver. Som lærer kan du besøke de forskjellige gruppene 

for å veilede studentene. Opplæring vil bli gitt når Zoom er på plass. 

 Bruk Mentimeter, Kahoot eller andre digitale tjenester til å aktivere studentene med 

spørsmål og oppgaver underveis i forelesningen. 

 Bruk Padlet som en felles tavle underveis i forelesningen. 

 Del den synkrone undervisningen opp i bolker med gode pauser og tid til egenarbeid 

med problemstillinger som diskuteres etter en pause. 

Det er viktig å tenke gjennom forholdet mellom synkron og asynkron undervisning og bruke 

høsten 2020 til å utvikle et bevisst forhold til omvendt læring (flipped classrooms), hvor 

fagstoff presenteres i asynkrone ressurser og hvor synkron undervisning og campus brukes 

til studentaktivitet og dybdelæring. 

Universell utforming og GDPR 
Det er viktig at all undervisning er universelt utformet og ivaretar personvernhensyn i henhold 

til gjeldende reglement. Vi oppfordrer alle lærere til å gjennomføre et digitalt kurs i universell 

utforming: https://www.vid.no/nyheter/canvaskurs-om-universell-utforming-uu/. 

En sentral utfordring knyttet til digitale ressurser gjelder teksting. Alle asynkrone leksjoner må 

tekstes. Enten gjøres dette av lærer selv via Canvas studio, eller av at VID sentralt bestiller 

teksting. Det må uansett regnes noe tid fra du har laget ressursen til den er ferdig tekstet. 

Hensyn til universell utforming og GDPR gjør at VID har bestemt at synkron undervisning 

ikke skal filmes og legges ut i etterkant. Hvis enkelte studieprogram ønsker å filme synkron 

undervisning som skal publiseres på Canvas, er det den enkelte emneansvarliges ansvar å 

redigere filmen i henhold til GDPR og å tekste filmen før den legges ut. Se retningslinjer for 

personvern og digital undervisning her: https://www.vid.no/filer/personvern-og-retningslinjer-

for-nettundervisning/ 
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