
Statistics are often used to reveal 
significant differences between 

online and campus-based 
education. The existence of online 
courses with low completion rates 

is often used to justify the 
inherent inferiority of online 

education compared to traditional 
classroom teaching 



 
Fra oppstart frem til i dag har vi gjort oss mange 
nyttige erfaringer. Ansvarsavklaring, struktur og 
oppfølging av studentene regner vi blant de 
viktigste suksesskriteriene. Hvordan skaper vi 
studentaktivitet som gir læringsutbytte og hva 
gjør vi for at studentene skal føle seg sett? 
Vi har nærmere 1100 studenter som 
gjennomfører og får bestått pr år 



Suksesskriteriene 
• Gjenkjennbar mappestruktur 
• Tydelig ansvarsavklaring 
• Gjennomarbeidet selvforklarende 

undervisningsmateriell 
• Studentene føler seg sett (fra evalueringen) 

• Raske tilbakemeldinger 
• Fagansvarlig stiller krav til studentene og kan 

tillate seg å gjøre det p.g.a. egen 
tilgjengelighet (fra evalueringen) 

 



STRUKTUR - mappetreet 
• 1993 – 1998 kurs i arbeidsteknikken utarbeidet 
• 1998 -  2004 undervisning i klasserom, 24 timer 
• 2004 -  2005 en mengde video- og podcast produsert 
• 2005 -  2013 kurset hadde 6 timer klasseromsundervisning, resten egenstudier på nettet 
• 2013 -            Studie, 5 studiepoeng, totalt nettbasert 
 
Undervisningsmaterialet utviklet over mange år.  
 
Veldig selvforklarende.   
Svært få spørsmål underveis.  
Mappestrukturen er helt lik gjennom hele studiet og gjenkjennbar 
 



ANSVARSAVKLARING 
Studentene får tilsendt en mail med nødvendig informasjon før studiestart.  

 
I tillegg til informasjon inneholder mailen også en del om hvem har ansvar for hva gjennom studiet. 

 
Eksempel:  

 
Jeg Ole Vidar Øiseth tlf. oleois@phs.no /tlf. 41535812 er fagansvarlig. Jeg hjelper alle som ønsker å lære 

arbeidsteknikken tegn og symptom med alt faglig dere skulle ønske å be om hjelp til. Jeg er genuint 
interessert i å lære dere mest mulig om arbeidsteknikken spesielt og narkotika generelt i løpet av de neste 

mnd., men jeg stiller krav. 
  

NB. Ditt ansvar 
  

Du er selv ansvarlig for progresjonen i studiet, men du har en del datoer  
du må forholde deg til. 

  
DU KAN GÅ STUDIET SÅ RASKT DU VIL, MEN IKKE SENERE ENN FASTSATTE DATOER.  

Under mappen informasjon – tidsplan, står disse datoene  
(SENESTE TIDSPUNKT FOR INNLEVERING AV HVERT AV ARBEIDSKRAVENE).  

 

https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1
mailto:oleois@phs.no


Oversikt – video – moduler –treningsoppgaver - arbeidskrav 
 

• OVERSIKT:  Anbefalt måte å gjennomgå mappen 
• VIDEO 
• MODUL 
            Nettproduksjonene, uansett type, legges aldri inn som bare en 
            lenke. Det lages en illustrasjon og en tekstforklaring om hva 
            studenten kan forvente å finne når man trykker på  
            illustrasjonen. 
*    TRENINGSOPPGAVER 
             Ingen tidsbegrensning 
             Ubegrenset antall forsøk 
• ARBEIDSKRAV 
              Tidsbegrensning 
              Trekk for feil svar 
 
 

https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1


HVORDAN SE STUDENTENE. 

 
• Informasjon – tidsplan 
• Deltagere 
• Status og oppfølging 
• Personlig rapport  
• Nettsamlinger (erstattet med sammendrag) 

https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1


STUDENTAKTIVITET SOM GIR 
LÆRINGSUTBYTTE 

• Tegn og symptom er en arbeidsteknikk. 
25 LESEØVELSER 

• Treningsoppgavene 
De kan sjekke om de har fått med seg det som vektlegges i         
hver mappe ved å benytte treningsoppgavene. Enkelte studenter 
har benyttet treningsoppgavene for de tre hovedmappene over 
60 ganger. 
 
• Arbeidskravene  
1, 2 og 3 er MC oppgaver mens 4 er en skriftlig oppgave på 
minimum 1500 ord der studentene dokumenterer forståelse. 

https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1
https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1
https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1


NETTSAMLINGENE OG FASTE 
VEILEDNINGSTIMER FJERNET OG ERSTATTET 

 
• 4 nettsamlinger ble erstattet med 4 

sammendrag. (Bedre kvalitet) 
• 4 fastsatte veiledningstimer erstattet. 

Studenten må bestille veiledning  

http://media.phs.no/Mediasite/Play/01bcbf6f10df4690a6b81347bf7793d11d
http://media.phs.no/Mediasite/Play/01bcbf6f10df4690a6b81347bf7793d11d


TILBAKEMELDINGER 

• Personlig mail 
• Gruppemail 
• Oppslag på hovedsiden 
 
Enhver tilbakemelding er så langt det lar seg 
gjøre - positiv 

https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1


HVOR RASKT SVARER JEG 
mail – innleverte arbeidskrav – oppmelding til eksamen 

• RASKT – de fleste som tar dette studiet er i jobb eller tar 
annen utdanning. De har tid til å studere nå. Da kan ikke jeg 
svare dem i løpet av……… 

 
• STUDENTENE KAN TA UTDANNINGEN SÅ 

RASKT DE VIL, men ikke senere enn informasjon – tidsplan. 

https://phs.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=3319&LocationType=1


Har du behov for å kunne fastslå om 
personer er påvirket av rusmidler? 

 
 

For å øke kompetansen i å identifisere misbruk av narkotika og andre 
rusmidler, tilbyr Politihøgskolen nettstudiet Tegn og symptom.  
 

• Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse. Tegn og symptom er en arbeidsteknikk 
som i dag benyttes av politiet i mange sammenhenger og har vist seg å gi stor treffsikkerhet. 
Teknikken har også vist seg egnet for kriminalomsorgen, Tollvesenet, Forsvaret, psykisk helsevern, 
attføring, barnevern, vaktselskaper, sjåførlærere, skoleverket og andre steder der rusmiddelbruk 
kan forekomme. 

 
• Studiet arrangeres tre ganger per år: 

 
• 1. mars: Søknadsfrist 15. januar 
• 1. september: Søknadsfrist 15. april 
• 1. desember: Søknadsfrist 15. september 

 
• Se videoreportasje om nettstudiet og les mer om hvordan du søker på phs.no:  
• http://www.phs.no/studietilbud/etter--og-videreutdanning/kurs-og-oppdrag/tegn-og-symptom/  
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