
Fleksibel læring og trygt læringsmiljø 
på nett

Utfordringer
• Få studentene til å ta i bruk læringsplattformen og studere fra 

første dag av studiene
• Få studentene til å skrive i diskusjonsfora og delta i 

gruppearbeid på nett
• Jevn studieprogresjon – eksamensresultater

Samarbeid mellom DHS og NKS
• Utvikling av undervisningsopplegg på nett som tilbys både 

internt og eksternt

Hanne Maria Bingen
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Trygghet til å lære og interagere på 
nett
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Modell for veiledning på nettModell for veiledning på nett

Salmon (2004). E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online. Taylor & 
Francis Ltd, second edition







Kull 2011: Deltakelse i Julekalenderen og 
gruppeoppgaver ved studiestart
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Pålogget før julaften 66

Deltok på en eller flere aktiviteter i Julekalenderen 59

Sendt e-post til veileder 48

Vi snakker om været 45

Vi blir bedre kjent 55

Vi deler og hjelper hverandre 34

Vi studerer og lærer 27

66 nye studenter i kull 2011møtte på første samling. Av disse 
hadde 55 deltatt på en eller flere aktiviteter i Julekalenderen før 
studiestart.

Mellom studiestart på nett og første samling; 
- frivillig gruppeoppgave
- samtlige grupper leverte



Kull 2010 og 2011 om Julekalenderen 

Kull 2010 om Julekalenderen:
• Godt at den er fleksibel
• Motiverende og myk start på studiene 
• Godt å bli kjent

Kull 2011 om Julekalenderen
• Flertallet motiveres til å ta i bruk læringsplattformen før 

studiestart
• Flertallet opplever at de mestrer å skrive sitt første innlegg i 

forum og at det er greit å eksponere seg 
• Mange opplever at de blir kjent med læringsgruppen sin, og 

opplever gruppetilhørighet
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Kull 2011 om Julekalenderen med tanke på 
studiestart og gruppeoppgaver på nett

7

Flertallet av studentene mener at:
• deltakelse i Julekalender motiverer dem til studiestart på nett og gir 

trygghet og selvtillit i forhold til det
• deltakelse i Julekalender gjør at de mestrer å gjennomføre 

gruppeoppgave på nett ved studiestart, og gir trygghet og selvtillit til å 
samarbeide på nett allerede fra studiestart

Studentene opplever motivasjon, trygghet og selvtillit gjennom å mestre 
forumskriving, gruppetilhørighet, respons fra medstudenter, samt 
respons og oppfølging fra veileder.
Fra artikkel under vurdering; Hvordan kan en digital Julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?  (Bingen og 
Lid)



Eksempel på e-læring ved DHS
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Kombinert læring - undervisning på nett integreres med 
undervisning ansikt-til-ansikt

Fleksibilitet innenfor gitte rammer
- ukeplaner mellom samlingene
- mindre synkront - mer asynkront

Studentaktive metoder
- fra narrative til interaktive og kommunikative metoder

Laurilland (2002) Rethinking university teaching. A framework for the effective use of 
learning technologies. London: Routledge Falmer

Samarbeidslæring i nettgrupper
- dialogene i diskusjonsfora både i teori- og praksisperioder

Salmon (2004)
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Fra artikkelen Fleksibel undervisning
(Bingen og Aasbrenn, 2009)



Samarbeid med NKS
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Samarbeid i nettgrupper 
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Kull 2011 om hva som motiverte eller 
hindret de i å  delta i gruppeaktivitetene
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Motiverer: Hindrer:

Gruppen og gruppetilhørighet - muligheten for å 

samarbeide

Dialogene - respons fra medstudenter 

Veileders deltakelse, oppmuntringer og veiledning inn på 

rett spor

Ønske om å lære - finne svar på oppgavene 

Enklere å forstå pensum når det blir forklart med egne ord

Måtte strukturere seg – jobbe jevnt i ukene mellom 

samlingene

Nødvendig og forventet

Tid

Hjemmesituasjon

Ikke fått lest nok

Vanskelig å kommunisere 

når en står fast



Resultater fra eksamen i første semester 
av studiet
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Kull 

2008

Kull 

2009

Veileder følger 

opp studentene

underveis

i gruppefora

Kull 

2010

Kull 

2011

Poenggrense ved 

opptak til studiet

42-43 38 34,4 31,3

Andel oppmeldte som 

møter på eksamen

83 % 84 % 96 % 92 %

Andel som stryker til 

eksamen

21 % 25 % 10 % 12 %


