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Trøndelag nettskole 

Ungdom 
enkeltfag

Ca. 350 
elever 

Voksne 
studie-

kompetanse 

Ca. 50 
deltakere 

Påbygg for 
lærlinger 

Ca. 50-60 
elever 

Ungdom 
tilpasset, 

nytt H2022

Ca 20?



Tematikk 

1.Koronaperioden

• Erfaringer og 
utfordringer

2. Nettbasert 
opplæring

•Organisering av 
opplæring 

3.Oppsummering

•Hva ser vi?



1. Koronaperioden 

Business as usual for 
nettskolene i koronaperioden  



Undersøkelse vår 2020 - elever



Undersøkelse vår 2020 – lærere 



Hva var utfordrende under 
lockdown? 

Vårt land 06.01.2022



«Mange har opplevd liten grad å bli involvert i 

vurderingsarbeidet. De har savnet samarbeid med andre 

elever. Lærerne har tatt i bruk nye undervisnings- og 

vurderingsformer, men også lærerne har hatt en opplevelse 

av å stå alene i arbeidet med undervisning og vurdering». 

Prof. Sandvik, L.V. m.fl. https://khrono.no/slik-gikk-det-med-den-digitale-
undervisningen-i-skolen/507070 14.08.2020. 

https://khrono.no/slik-gikk-det-med-den-digitale-undervisningen-i-skolen/507070


Utdanningsnytt 27.11.2020



Avskrudd kamera 

Hvor går grensa for når du skrur av kameraet når du 
deltar på et digitalt kurs eller møte? 
• 2-5 deltakere 
• 6-10 deltakere 
• 10-20 deltakere 
• Flere enn 20



2. Nettbasert opplæring

MOOC –heldigital 
uten 

kommunikasjon

Nettbasert – heldigital 
med kommunikasjon

Blandet modell –
Tradisjonell 

undervisning kombinert 
med nettbaserte 

aktiviteter

Nettstøttet – det 
nettbaserte fungerer 

som støtte

Nettbasert 
undervisning



Asynkron

MOOC 

Synkron

Klasserom

Dagtid 

Kveld  

Ungdom -
programfag

Påbygg

Voksen-
opplæring

Lærer møter 
elever i 
grupper 

Lærer møter 
deltakere i 

grupper eller en 
til en  

Våre tilbud og 
organisering   

Nytt tilbud 
1-1



Elevperspektivet  

• Elev ved påbygg for lærlinger



Hva sier elevene om 
gruppestørrelse?

«Tror 3-5 er det beste. Er mange nok til å ha en diskusjon samtidig som at alle 
får vist kunnskapen sin».

Elev våren 2022



Hva sier elevene på påbygg om 
gruppestørrelse  

«Synes det kan være lettere å snakke ta opp 

det man lurer på når man er færre i 

gruppene». 

Elev påbygg våren 2022

«Man blir sett og hørt bedre i mindre 

grupper». 

Elev påbygg våren 2022



Undersøkelser og forskning 

Adressa 27.01.2021 

Sandvik mener skolene bør 

si tydelig fra om at elevene 

skal skru på kameraet. Hun 

mener lærerne også bør 

organisere mindre grupper, 

slik at elevene kan delta 

interaktivt. 

Professor Lise Vikan Sandvik  



Hva kan fremme læring i 
nettundervisning?

God 
planlegging 

Små 
grupper 

Tilpasning 
til den 
enkelte 



Hva kan vi lære om nettskole og 
"koronaskole"?

• Nettbasert opplæring krever en egen måte å organisere 
opplæringen på

• Vi tror at skolene kunne hatt mye nytte av å bli kjent 
med nettskolenes arbeidsformer og metoder

• I nettskolen hos oss fungerer det bra med mindre 
grupper, men det er også andre måter som kan fungere 
godt

• Det er stort behov for kompetanseutvikling på området



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


