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Gruppearbeid 3: Erfaringsutveksling fjernundervisning
Diskuter deres erfaringer med og tanker om fjernundervisning for ph.d.-kandidater. Hva fungerer bra og
dårlig? Kommer dere til å satse mer på fjernundervisning framover, eller slett ikke?
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Bruksanvisning

- Sammensetning av gruppene er tilfeldig, derfor er det lurt at
dere presenterer dere for hverandre i starten av hvert
gruppearbeid. 

- En person i gruppen (den som hadde bursdag sist) noterer i
padlet

- Du noterer i padlet ved å klikke på +-tegnet nederst i hver
kolonne. (Add post to column). 

- Overskrift for hver post skal være nummeret for Breakoutroom
(f.e. "Gruppe 12") 

- Hver gruppe skriver 1 post per kolonne. 

- Prøv å skrive kortfattet.

1. Beste tips til kolleger

Gruppe 7
- Klare regler for samhandling, språk, hvordan stille spørsmål
- Mange pauser, kortere timer
- Pausebilde med kommende program og oppstart
- Viktig med studentaktivitet, workshops
- Vi har mye å formidle, ting tar mer tid enn planlagt
- Egenpresentasjon er viktig, icebreakerøvelse
- Mulighet for peer review av hverandres produkt (DMP, essay
osv)

Gruppe 11
Teknisk - Lyd og bilde
Room for dialog  - Anonym Chat
samarbeid med studentene - god struktur

Gruppe 10
Skype og zoom allerede før korona. Grunn: lettere for forskere å
melde seg på nettbasert kurs. Erfarer at deltagelsen blir høyere. 
Streng struktur fungerer bra, rekkefølge på innlegg så ingen
trenger å sitte å lure på: når er det min tur?

Oppfordre til å bruke kamera fra staren av. Heller pro�lbilde enn
svart skjerm.
Kanskje terskelen for å bruke kamera blir mindre etter hvert?

Bryte opp undervisningen, for eksempel med Menti,
videosnutter, animasjon, sjekklister.

Være to til man har fått øvd seg opp til å koordinere spørsmål,
menti osv samtidig som forelesningen foregår.

Gruppe 9
- Ha med co-host - som kan følge med og hjelpe til med chat.
- Test opplegget for deg selv først, for å bli vant til din egen
stemme og kroppsspråk på skjerm. 
- Smil! Ha inviterende og inkluderende kroppsspråk.
- Tar ofte lengre tid å forberede seg (inkludert teknisk knot)
- Tenke aktivisering.

Gruppe 3
- bruk Zoom heller enn Skype-for-Business eller Teams
- på starten av økta informer om kjørereglene for økta (muting,
kamera, osv)
- vurder å forberede "manus"
- forbered undervisningsvideoene for �ipped classroom
- tenk på lengden på bolkene og spredning gjennom dagen
- hvis du skal vise forskjellige verktøy og websider, planlegg
rekkefølgen nøye (slik at deltakerne ikke må sitte og se på
hvordan du "plundrer" på pc-en)
- er du uerfaren, ha en test-run med kolleger
- ha andre �ater/duppedingser tilgjengelige der du kan fort søke
opp ting
- er du usikker om fremmedspråk, ta et språkbad! 

Gruppe 1
Må ha med en assistent (eller �ere)
De�ner Zoomvett i begynnelsen av økta til alle deltakere
Spill av �lm som er spilt inn av andre.
Legg inn pauser i forhåndsbestemte tidspunkt.
Ikke gå ut av møtet når det er pause

Gruppe 2
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Tenke gjennom hvilke elementer man kan ha med for å gjøre
undervisningen interaktiv

Ha en klar struktur, mer enn ellers.

Gruppe 4
-Planlegge
-Teste det tekniske
-Viktig å aktivisere deltakere
-Varierende aktiviteter (f.eks. Menti, Kahoot med åpne spm)
-Vurdere behov for assistent? 
-Opplyse om kjøreregler og tekniske muligheter i verktøyet

Gruppe 12
ikke åpne spørsmål, men tenke igjennom hvordan man stiller
spørsmål og være tydelig 
bruke padlett , mentimeter
Utfordring til oss å stille gode spørsmål og gode oppgaver
Hvis en videoforelesning: oppfordre til å sette på pause og å
skrive/notere underveis

Gruppe 5
Dele/gjenbruke online-ressursar mellom institusjonane? I
særdelesheit asynkrone element?Vurdere mot lokale
tilpasningar, reglar, disiplinar
Stipendiatar HAR behov for å møte kvarandre fysisk. 

Planlegge inn ein sosial bit!

Icebreaker tidleg i sesjonen, aktivisere studentane tidleg, det vil
påverke respons

Må ha forståing i kollegiet for at vi ikkje berre køyrer PhD-
undervisninga online, men må tilpasse kurset til media

La kollegaene starte med å vere cohost/støtte-funksjonar, bli
kjent med mediet

Dele opp forskjellig informasjon på forskjellige chattar, men det
KAN resultere i at ein kikkar bort frå kamera ;-)

Vere meir enn ein 'vert' per kurs!

Gruppe 8
- Ikke vær for kritisk til seg selv når man lager video
- Vær sikker på at teknikken virker
- ved veiledning la kandidaten dele sin skjerm
- del inn i små grupper for å beholde/skape rom for dialog
- start et sted, og prøv deg fram

- vær �ere enn en underviser, ha med en co-host når du
underviser

Gruppe 6
Klarte å slette notatene...
Et moment var at noen hadde god erfaring med å innkalle via
møteinnkalling i Outlook. God respons og �ere fremmøtte.
Bruke mailliste. Bedre enn fysiske oppslag

2. Se opp for/prøv å unngå:

Gruppe 9
- Snakke for fort. Gjør det vanskelig å følge med. Tren på dette.
- Å være redd for å gjenta seg selv litt - kan være bra for å få folk
til å henge med.
- Å ikke tørre å be om tilbakemeldinger.
- Ikke re�ektere over hvordan det fungerte for en selv (kan også
be deltagerne gjøre dette)
- Å ha for mye stoff
- Å ikke ha med aktiviserende oppgaver innimellom (f.eks.
Mentimeter for å sjekke om folk har fått med seg ting).

Gruppe 7
- Unngå fullstappet program, ha romslighet med tiden, man må
ikke gå over tiden, respektere pausene
- Vurdere om man må ha fulle dager, om man kan veksle på
foreleser
- Passe på at det er aktive personer i breakout rooms. Gi tydelige
beskjeder i forkant og host bør besøke rommene

Gruppe 11
Annonse pause - gå sakte frem si det det du gjør - 

Gruppe 1
Lange økter
Ikke haste på

Gruppe 10
Være bevisst på pauser.

Ikke være redde for å slakke på tempoet og ikke gå for fort fram.
Stille kontrollspørsmål 

Gruppe 3



- ikke snakk for fort. snakk tydelig (enunciation!), tenk at det kan
være delay på mikrofonen
- ikke scroll opp og ned når du presenterer desktopen
- ryddig desktop
- slå av varsler, logg av fra ting
- ikke ha mange vinduer åpne - de kan forsinke
- ikke klø deg i skjegget uten å mute! (pass på alle smålydene du
lager)
- prøv å tenke på hvilke uvaner du har språklig (de kommer enda
tydeligere frem når møtet er digitalt og kroppsspråket er borte)
- ikke spis av pausene med wrap-up. sett heller wrap-up på
tidsplanen

Gruppe 6
Fint at moderator gjentar noen av spørsmålene fra chat'en etter
forelesningen, slik at tilhørerne ikke trenger å følge med på både
chat og forelesning
Fungere kanskje ikke så bra å måtte sende spørsmå og svar på
mail i etterkant. Helst formidlet der og da - Litt avhengig av
spørsmålet.
Kan man legge ut chat'en sammen med opptak av en sesjon? 
Opptak: krever aktivt samtykke, ikke bare en beskjed om at det
blir tatt opp

Gruppe 12
-ikke stille åpne spørsmål 
-ikke for langt enveispresentasjon
-

Gruppe 4
-Sett av nok tid til forberedelse og gjennomføring
-Pass på at formidlingen din ikke blir for monoton, vær på og
skap driv
-Skap en lav terskel til deltakelse
-

Gruppe 8
- Ikke ta over jobben når man veileder
-

Gruppe 5
Vi kan ikkje BERRE bruke asynkrone midlar

Gruppe 2
Må passe på at det ikke blir for mye/for lenge, blir mer sliten av
å sitte foran en skjerm i veldig lang tid.

3. Mer fjernundervisning?
Hvorfor (ikke)?

Gruppe 10
Uavhengig av geogra�, både lange eller korte avstander. 
Det fysiske møtet har verdi, men digitale tilbud kan nå �ere. 
Egner seg for spredt campus. 

Gruppe 5
PhD-kandidatar HAR behov for å møte kvarandre fysisk og bli
kjent. Dei er ofte einsomme
Digitale arenaer opnar også for å halde kontakten

Gruppe 11
Mer deltakelse +
Sosiale kontakt - 
Krever mer konsentrasjon -
 

Gruppe 7
- Absolutt mer fjernundervisning, spesielt for ph.d. som er mye
på farten
- Spesielt viktig for fusjonerte institusjer
- Muliggjør samarbeid med andre institusjoner og det å innhente
forelesere fra andre steder
- Bærekraftig
- Variasjon er �nt, ph.d.-stipendiater ønsker også å møtes fysisk,
ensomhet er et stort problem. Første dag kan være mer
"relasjonell", spise lunsj sammen

Gruppe 2
Bør kanskje satse på mer siden vi er så spredd i Norge. Kan være
mer �eksible og ha kortere dager enn å ha lange seminardager
fysisk.
Samtdig går vi glipp av de fysiske møtene, småpraten, å bevege
seg. Om man sitter online vil gjerne pausene bli brukt til å svare
på e-post eller lignende, slik at det blir mer "intenst".
Terskelen for å gjøre ting digtalt er blitt lavere, så forhåpentligvis
vil vi ha mer av både-og fremover.

Gruppe 9
- Mange savner de fysiske møtene
- De som er vant til det fra før: vil fortsette med det (kanskje litt
mer), men ikke på bekostning av det fysiske.
- Etter hvert: Ikke erstatte det fysiske, men ha det som et



※※※※※※

supplement. Kan treffe andre brukere, lav terskel for å delta.
- Utvide tilbudet, men at det følger med forpliktelser så man ikke
kommer og går når det passer for en. Alle må bidra aktivt (f.eks.
holde presentasjoner for hverandre). Ellers hva blir effekten?

Gruppe 1
hvor det er nødvendig pga avstand etc. kan være �nt å fortsette
med.
Men det er jo best å møtes fysisk. -mer interaksjon og en måte
lettere for underviserne å ha folk til stedet.

Gruppe 8
Passer for spredte campus, både for studenter som kan delta på
kurs uansett hvor de hører til, og for ansatte/undervisere som
kanskje ikke samarbeider til vanlig som kommer fra ulike
fagområder

Gruppe 4
-Kombinere og ta det bedre fra begge verdener. 
-Fare for å miste den fysiske kontakten/møtepunkt  med
stipendiatene hvis for mye vekt på fjernundervisning. 
-Implementere som en del av undervisning.

Gruppe 6
Institusjoner med �ere campus er studentene vant til e-læring
(kanskje)
Har alder på studentene noe å si for hvilken form man velger?
Avstand ikke nødvendigvis en grunn: Heller spare tid, gruppe
rom.
Lettere å bli med på et e-møte/kurs, man rekker mer når de er
online.
Grunner til ikke:
Mister den sosiale effekten 
Mister den spontane samtale

Gruppe 3
- ja! (tenk miljø, alle de som ikke kan delta i fysisk undervisning)

Gruppe 12
for spredte campus : ja
for phd: ja vi kan nå dem hvor de er
vi bør være gode på det. 
ikke på bekostning av fysisk


