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Undervisning — høst 2020

• Må være robust i forhold til endret 

smitteregime

• Neppe store forelesninger, altså 

alternativ undervisning, forberedt 

på begge deler

• Legge til rette for fysisk 

undervisning i grupper på 30, må 

kunne deles i mindre grupper

• Læringsmiljø: Viktig å 

tilrettelegge for at studentene kan 

jobbe i kollokvier, helst størrelse 

på maks 5

• Noen vil ønske digital 

undervisning

• Lære av vårsemesteret

• Må begrense administrativ 

belastning



Strukturelle rammer for

høstens undervisning og eksamen

1. Hva må/kan vi avklare?

2. Når må det avklares?

3. Hvor skal det kommuniseres?

Overordnet premiss: Studentenes 

behov

• Gi forutsigbarhet for studentene i 

en tid som er grunnleggende 

uforutsigbar

• Sørge for at kreative ideer ikke 

fører til overbelastning



Hva må avklares når?
Avklare for eksamen:

• Karakterskala: A-F

• Eksamensdato: Vanlig rutine

• Eksamensform

• Skriftlig/muntlig? Avklares når? 

• Om skriftlig:

• Silurveien eller 

hjemme?Avklares når?

• Lengde på 

eksamen?Avklares når?

Undervisning

• Digital og/eller fysisk?

• Begge deler, må kunne veksle

• Fast fordeling: Plenum, grupper, 

kollokvier. Avklares når?

• Plenum eller grupper kan 

reduseres etter behov, ikke 

økes

• Obligatoriske innleveringer? 

Avklares når?
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• Om skriftlig:
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Faglig og pedagogisk innhold 

innenfor disse rammene



Kommuniseres hvor?

• Eget felt på emnesiden

• Beskjeder på semestersiden

• Egne nettsider



Prosess

«Seminarer» på hvert institutt i regi av instituttleder/utdanningsleder:

• få fram konkrete ideer

• lære av vårens undervisning

Deretter dele ideer og forslag på fakultetet i uke 21/22



Lab- og feltundervisning

Vi må anta at vi kan gjennomføre lab- og feltundervisning H2020, det blir for 

mange utfordringer uten

Må planlegges med tilstrekkelig avstand / tetthet av mennesker. Skape 

handlingsrom:

• Bruke laboratorier større del av døgnet

• Økte lærerressurser

• Er alle øvelser nødvendig for å møte læringsutbyttet?



Gjennomføring av labundervisning

Tilstrekkelig avstand

• Må ha planer for ulike krav til avstand

• Færre på lab samtidig

• Forlenge lab-dagen

• Renhold

• Færre, men lengre labsesjoner (mindre renhold, mindre reising)



Gjennomføring av labundervisning

Nok lærerressurser

• Krever ekstra økonomiske ressurser

• Bruke bachelor- og masterstudenter — opplæring gjennom sommerjobb

• Phd-studenter og post. doc.’er uten undervisning engasjeres



Gjennomføring av labundervisning

Faglig omfang / overlapp 

• Hva er minimum, forsvarlig lab?

• Er det overlapp mellom labøvelser — kan antallet reduseres?

• Kan mer overordnet kunnskap vektlegges, færre eksempler, less can be 

more

• Ikke mer redefinisjon av innhold enn det som er ressursmessig forsvarlig



Feltundervisning

• Nærmiljøet som læringsarena

• Mindre grupper — krever økte lærerressurser

• Akseptabel smitterisiko ved reiser

• Tenke nytt om innhold, mer overordnet, færre detaljer?


