
Digital undervisning i den nye normalen

Hvilken rolle kommer digital undervisning til å ha i den nye 
normalen etter covid-19? 
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Jeg kan sove lenger.

Blir mer uthvilt siden man slipper å stå opp tidligere.

Jeg er ikke like trøtt siden jeg kan sove litt lenger. Og jeg 
kan ha på meg pysj under forelesningen:)



Jeg slipper å sykle i regnet som aldri stopper her i Tromsø...

Slipper kollektivtransport til UIT

Bruke mindre tid på transport og mer tid på skolearbeid.



Kan hente mat uten å miste undervisning

Lage seg kaffe, og at man ikke trenger å stå opp en time før!

Kunne planlegge dagen bedre og ha tilgang på mat og 
andre ressurser.



Det er rolig rundt meg

det er stille når jeg jobber hjemme.

Kan sitte alene og har lettere for å konsentrere meg



Unngå å bli smittet eller smitte andre personer.

blir ikke syk

Lavere risiko for sykdomsspredning.



Er digital fellesundervisning like bra 
som fysisk undervisning?
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Fysisk og digital seminarundervisning

Samarbeid Mulighet for å 
stille spørsmål

Individuell 
tilbakemelding

Begrepsoppgaver
Regneoppgaver
Tegneoppgaver
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Er digital seminarundervisning like bra 
som fysisk seminarundervisning?



Seminarundervisning
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Er vi flink nok i digital 
seminarundervisning?



Føler du at du får tilstrekkelig mulighet å be 
om hjelp i digital seminarundervisning?
Du kan gjerne sammenligne med fysisk seminarundervisning.

Ja! Det er mindre tid til å spørre om oppgaver. Alt 
tar lengre tid ved digital seminarundervisning, 

så jeg forstår hvorfor det blir mindre tid.
ja, jeg har spurt flere ganger om ulike ting og 

fikk svar i undervisningen.
Nei, da tiden blir knapp. Lettere å spørre om 
individuell hjelp i seminarundervisning, f.eks. 

etter timen.

Lettere å diskutere begrepsoppgavene fysisk. 
Føler terskelen er høyere for å stille spørsmål i 

digitalt seminar.

Synes foreleser i digital seminarundervisning 
er veldig flink, og jeg får svar på det jeg lurer 

på.



Digital seminarundervisning i den nye 
normalen?
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Personlig så er jeg mye mer motivert for å arbeide, og spørre spørsmål 
når jeg er i et fysisk klasserom med andre elever tilstede.

Føler det blir mye vanskeligere å kommunisere problemet digitalt. 
Hadde brukt tilbudet dersom det var fysisk.

Jeg syns det er vanskelig å omformulere det jeg lure på og spør 
digitalt.




