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Utfordringer med digitalt høstsemester

• Blanding av studenter her og der: usikkert om studentene bor 
i Oslo ved studiestart

• Særlig vanskelig å etablere god sosial kontakt uten 
fysisk nærvær

• Digitale skiller: ikke alle studenter vil ha gode 
datamaskiner, nettverk, hjemmekontor o.l.

• Kan bli vanskelig å bli kjent med campus som sted

• Økt risiko for isolasjon, distansert forhold til UiO og frafall



Arbeidet med studiestarten på UiO

• Planlegger for digital semesterstart og digitalt høstsemester –
enten helt eller delvis. Fokus på å skape godt arbeids- og 
læringsmiljø. 

• Jobber med å sørge for at det er god støtte for digitale 
løsninger til underviserne og de studieadministrative på 
fakultet og institutt

• Jobber med å finne gode løsninger for student- og 
faddergrupper som vanligvis ivaretar førsteårsstudentene. 

• Digitale møteplasser som lar studentene finne flokken sin og 
føle seg som en del av UiO – også på nett



Opplæring, veiledning og kurs

• Planlegger økt kurstilbud før semesterstart for faglærere
• Hvilke verktøy kan man bruke på UiO

• Flere målgrupper: nybegynnere, litt erfaring og erfarne

• Sentrale ressurssider for digital undervisning
• https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html

• Snakk Om: webinarserie med lavterskel erfaringsdeling 
mellom undervisere, studenter, administrative og UniPed-
miljøet
• Tidligere webinarer: https://www.uio.no/link/ressurser/snakk-om/

https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html
https://www.uio.no/link/ressurser/snakk-om/


Tekniske løsninger og infrastruktur
UiO jobber med å styrke den tekniske infrastrukturen og senke 
terskelen for å bruke systemene våre hver for seg og sammen

• Enklere opplasting av video, som publiseres direkte i 
timeplanen

• LTI for visning av video fra Vortex inn i Canvas

• Støtte for rom basert på studieprogram/kull/klasse i Canvas 
via UiOs integrasjon mot FS 

• UiO Helpdesk: felles kontaktpunkt for ansatte og studenter 
som trenger teknisk bistand

• UB – Universitetsbiblioteket og Unntaksbiblioteket
• https://www.ub.uio.no/bruk/digital-hjelp-fra-biblioteket/
• https://www.ub.uio.no/bruk/digital-hjelp-fra-

biblioteket/unntaksbiblioteket.html

https://www.ub.uio.no/bruk/digital-hjelp-fra-biblioteket/
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