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Mål for dette foredraget

q Bli kjent med litt forskning på studentaktiv læring

q Stimulere refleksjon over egen undervisning

q Inspirere til forbedring av undervisningspraksis

q Få innblikk i noen studentaktive lœringsformer

q Få ideer





Undervisning ≠ lœring

Kunnskap og mening må
konstrueres av den som lœrer



OFTE: Hvordan legge frem lœrestoffet?
BØR: Hvordan skal studentene tilegne seg lœrestoffet?

Forskning på læring: aktiv læring forbedrer resultater i STEM-fag

God undervisning: ofte karakterisert ved gjennomtenkt variasjon i
lœringsformer

q Aktiv læring: Når læreren slutter å snakke og studentene nærmer
seg et læringsmål gjennom aktiviteter.
gruppearbeid problemløsning, arbeidsark eller øvingsoppgaver i timen, 
klikkere, workshops e.l.

GOD UNDERVISNING LŒRING 



STUDENTAKTIV LŒRING

1  Bedre og dypere lœring 2  Utvikling av profesjonell kompetanse

Studentaktive lœringsformer

Utviklende lœringsmiljø

Kritisk spørsmål: Vil dette forbedre lœring?



SPRÅK OG KOMMUNIKASJON

Autoritativ Dialogisk

Undervisningssituasjon

Interaktiv Enveis

God undervisning: ofte karakterisert ved gjennomtenkt variasjon i kommunikasjonsformer



STUDENTAKTIV LŒRING



SNAKKE, SKRIVE OG SAMARBEIDE

Bedre lœring

Høyere nivå tenking

MetakognisjonForklaring krever integrering av kunnskap

Ferdighetsdemonstrasjon

Ytelse

Feedback

RevisjonLœringssyklus



STUDENTAKTIVE LŒRINGSFORMER I FORELESNING

PRS

Prepping

Samsnakk

Grubleoppgaver

Avstemming

Kahoot
Socrates

etc

Studentene
er mer “på” 

før forelesning
Mer ansvar for
Lœringsprosess

Flipped classroom Strukturerte
diskusjonsformer

med aktivt fagspråk

Peer learning

Oppgaver som krever
mer tenking og trener

dybdeforståelse

Next-time questions





Aktiv læring: gruppearbeid problemløsning, arbeidsark eller øvings-
oppgaver i timen, klikkere, workshops e.l.

q Gj.snittlig eksamensresultat forbedret med 6% under aktiv læring

q 1,5 ganger mer sannsynlig å ikke bestå med kun vanlig forelesning.



Teaching with a scientific mindset…

Deliberate

Responsibility

Evidence-based

Learning-oriented

Active inquiry

Student centered

Peer-reviewed(!)Falsification
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