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PPU deltid: Et komplisert 
pedagogisk design
• Felles læringsutbytter for pedagogikk, fagdidaktikk og praksis 
• Undervisning i seminargrupper  og plenumsforelesninger
• 20+ faste vitenskapelige, eksterne gruppeledere, forelesere og 

praksisveiledere
• Fra hybrid til digitalt design  - hva har vi gjort for å styrke 

lærings- og relasjonsarbeid?
• 3 hovedgrep: CANVAS SOM STRUKTURERENDE 

OMGIVELSE , OMVENDT KLASSEROM, FAGLIGE/SOSIALE 
MØTEPLASSER   
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Den NYE forelesningen: mer dialog og 
interaksjon
• En Canvas side for hver forelesning
• Bestilling til foreleser: 

– Del opp forelesningen
– Tydelig forankring i pensum
– Tilrettelegg for dialog med studenter

• Resultat: Kreativ variasjon mellom opptak og 
interaktiv undervisning

• Tilbyr langt mer faglig støtte enn tidligere
• Tilbyr større variasjon av læringsaktiviteter 



Interaktiv forelesningsoversikt











Hva har vi lært om å få til god faglig læring i 
webinar? 
KLAR STRUKTUR SKRIFTLIG OG MUNTLIG 
• Transparent pedagogisk design – klare mål og hensikt
• Tidslinje for seminaret, gruppearbeidet og innleveringer

– Instruksjoner om forventet deltakelse 
– Informasjon om oppgaver og læringsutbytter
– Alle ressurser (Mindmap, Google Docs, Padlet) tilgjengelige i 

Canvas. 

GRUPPEARBEID I ZOOM
– Oppgaver som tilrettelegger for utforskende samtaler
– Rollefordeling og godt kommuniserte samtaleform
– Små grupper på maks 4
– Alt gruppearbeid bør være produktorientert
– Gruppearbeidet bygger på forberedelser 
– Seminarleder besøker alle gruppene   



Hva understøtter gode 
plenumsdiskusjoner i webinar?
• Tydelige bestillinger til gruppa om hva de 

skal bidra med i plenum – ulike roller?
• Gruppene oppsummerer sin dialog kort i 

Padlet (før plenum): 
– Gir seminarleder innsikt
– Styrker gruppas faglige innspill

• Seminarleder tilrettelegger for dialog om et 
faglig problem

• Seminarleder støtter, utfordrer og 
oppsummerer 



Hvordan tilrettelegge for sosiale 
møteplasser i digitale omgivelser?

• Tilby hjelp til etablering av kollokviegrupper
• Bruk studenter aktivt som læringspartnere i 

forberedelser/undervisning
• Tematiske eller åpne møter med studenter i Zoom på 

emnenivå
– Innspill muntlig eller via chat

I webinar: 
• Besøk alle utbrytergrupper i zoom
• Vær blid, åpen og anerkjennende 
• Tilrettelegg for studentinnspill i pause eller etter 

seminar med kaffekopp 
• Ta imot både skriftlige (chat) og muntlige innspill


