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Forord 
 

Denne boken er ment som en praktisk idebok og en inspirasjon 
for forelesere som underviser store klasser – og som mener at 
aktivitet og refleksjon er viktig for læring.   
 
Vi er tre forelesere ved Handelshøyskolen BI som utfordrer oss 
selv – og gjerne andre – med å kontinuerlig strebe etter å utvikle 
undervisning som støtter studentenes læreprosess. Inspirasjonen 
til å lage denne boken kom rett og slett fordi vi hadde lyst til å 
dele – og fordi et ”bokprosjekt” selvsagt ville by på nye 
utfordringer og mulighet for mer utvikling. 

Aktivitetene vi beskriver er basert på egen praksis men de er også 
fundert i pedagogisk teori.  Relevante teoretiske modeller har vi 
valgt å omtale i siste kapittel.  Her kan du friske opp tradisjonelle 
pedagogiske modeller og teori og kanskje lære om noen nye 
perspektiver og modeller. 

I boken finner du eksempler til inspirasjon – dette er ingen fasit, 
men bruk det du finner nyttig i din undervising. Vi håper boken kan 
inspirere deg slik at vi oppnår økt studentaktivitet i auditoriene 
våre. 

– Bli med å dele praksis! 
Boken er en aktivitet i regi av BI LearningLab som er et 
kompetansesenter for undervisning, læring og IKT. Har du lyst til å 
dele dine erfaringer og bidra i en versjon 2.0 av boken, er du 
velkommen til å delta på bokas egen blogg: 
www.praktiskpedagogikk.no. Ses der! 

 

Oslo juni 2012, Nina, Tor og Anne 
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Hva er en stor klasse?  
 

Denne boken handler om å engasjere studentene - når storklassen 
er utgangspunktet. I vår definisjon av ”stor klasse” er personlig 
tilbakemelding et viktig stikkord. I det øyeblikket klassestørrelsen 
blir så stor at lærer ikke lenger kan håndtere tilbakemeldinger på 
undervisingsaktiviteter personlig, eller kalle studentene ved navn, 
mener vi at vi har med en storklassesituasjon å gjøre. Grensen 
ligger rundt 70-80 studenter. 
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KAPITTEL 1 

Er det mulig å engasjere i store klasser? 
 

Ja det er det! I kapitlene som følger har vi beskrevet noen 
tilnærminger, eksempler, ideer og tips som bidrar til økt student-
engasjement i store klasser. Det finnes en del litteratur for bruk av 
ulike pedagogiske aktiviteter, men lite som fokuserer på store 
klasser. Vi bestemte oss derfor for å samle erfaring fra mange års 
undervisning ved Handelshøyskolen BI. Målet har vært å lage en 
praktisk ”håndbok” med fokus på undervisningsaktiviteter for 
store klasser. Vi har tatt for oss konkrete gjennomføringer av ulike 
undervisningsopplegg og eksemplifisering av disse gjennom tekst, 
maler, figurer og bilder. 

Vårt mål er at du som leser dette blir fristet til å prøve noe nytt, 
at du bruker boka som en inspirasjonskilde og finner fram til 
aktiviteter som passer for deg og din undervisning.  Hvert 
eksempel fra undervisning i store klasser er markert med grad av 
forberedelse.  

Ordlek 
Underveis i boken byr vi på noen gåter og leker - en igangsetter 
for kreativitet. I tabellen under er det mange bokstaver, og noen 
forekommer mer enn en gang.  

V O I B S R R A 

O V N T L S N J 

S E M V A J D F 

J R A N I P O I 

 
Du skal identifisere alle de bokstavene som går igjen tre steder i 
tabellen. Når du har funnet alle de bokstavene som det er tre av, 
skal du sette dem sammen i feltet nedenfor slik at det blir et ord.  
Lykke til! 

    A 
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KAPITTEL 2 

10 bud for en god forelesningsøkt 
 

Det er i møte med studenten vi ønsker å inspirere, motivere og 
levere god undervisning. Men det skal så lite til for å vippe oss av 
pinnen: - Det tekniske utstyret virker ikke, eller: Det er ikke mulig å få 
lyd ut av den stasjonære PC-en, eller: Mikrofonen skurrer, dessuten er 
det nesten aldri noen tusjer som skriver klart og tydelig, i det hele tatt. 
Derfor er det mange av oss som rent rituelt sjekker alt utstyr før 
hver undervisningsøkt. Jeg er en sånn. Dette er mitt ritual eller ”ti 
bud” som du gjerne må både le av og tenke ditt om, men det 
virker for meg.  
1. Jeg forsøker alltid å ha 10-15 minutter for meg selv rett før 
forelesningen. For å konsentrere meg, og for raskt å gjennomgå 
hva jeg skal gjøre. Jeg henter vann, går på do og minner meg selv 
på at forelesningen skal være dagens høydepunkt. Det er lov 
å ha det morsomt, lov å glede seg, og huske at godt humør smitter! 

2. Kom i god tid, minimum 10 minutter før forelesningen.  

3. Sjekk alt utstyr som skal benyttes i forelesningen (her er noen): 
- start opp stasjonær PC eller koble til egen bærbar maskin  
- start projektor, hent fram presentasjonen 
- test lyd - musikk i forkant kan skape god stemning 
- test mikrofon 
- test lys, jeg slår av tavlespot når jeg viser PowerPoint 
 

4. For meg fungerer det å starte forelesningen med noe aktuelt, et 
større spørsmål og en oversikt over økten. Vær tydelig og ta 
ledelsen. Klasseledelse kan utføres på mange måter, du trenger 
ikke å være autoritær eller militant, men det skal heller ikke være 
tvil om hvem som er sjefen og hvordan du vil ha det.  

5. Vel i gang forsøker jeg å variere tempo, og jeg spør gjerne 
underveis om det går for fort eller sakte fram.  

6. Bevegelse er også fint. Bruk hele rommet for å skape liv og 
variasjon (jeg går gjerne i trappene i auditoriet samt står bakerst). 
Varier gjerne bruk av virkemidler, så som tavle, bilder, gjenstander 
og eksempler. 

Stikkord: 
Fysiske og mentale 
forberedelser, sjekke 
utstyr, planlegge, ha det 
gøy, by på deg selv, 
klasseledelse, tempo, 
pauser, variasjon, 
bevegelse, etterarbeid 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Tor 
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7. Jeg aktiviser gjerne studentene og legger inn små pauser slik at 
de rekker å resonnere og reflektere. Videre utfordrer jeg 
studentene til å summe to og to om sentrale emner gjerne før en 
eventuell forklaring eller teoretisk gjennomgang gis.  

8. Det er absolutt en tanke å bruke ”du” form til studentene. Den 
er mer personlig og bygger etter min mening ned lærer-student-
avstanden. 

9. Det er fint å gjøre seg tilgjengelig for spørsmål og kommentarer 
både under og etter forelesningen. Jeg byr gjerne på meg selv, og 
er ikke engstelig for å bruke humor og egenopplevde eksempler. 
Jeg jobber mye med balansen mellom faglig formidling og 
motivasjonselementer. 

10. I etterkant av forelesningen oppsummerer jeg og legger ut 
kommentarer, spørsmål og/eller bilder fra forelesningen på 
læringsplattformen. Får jeg gode spørsmål i timen – publiser jeg 
dette og gir gjerne et svar i etterkant. Det er viktig å være mentalt 
til stede både i forelesningene og i kursrommet for å oppnå 
kontakt med studentene.  

Forelesningen er dagens høydepunkt som skal inspirere og 
motivere til egen læring. Dersom jeg som foreleser ikke er 
inspirert, hvordan skal jeg da få studenten interessert i faget mitt?  

Jo færre tekniske og praktiske 
utfordringer jeg har, desto 
bedre går det. Det vil si, det 
skjer nesten alltid et eller 
annet: en plutselig høy lyd fra 
AV-utstyret, en prosjektor-
lampe som blir grønn eller 
slutter å virke, en distré 
foreleser (altså jeg) trykker på 
en feil knapp (plutselig blir 
rommet delvis mørklagt), og 

så videre. Jo, det skjer alltid noe, men det er en del av jobben. 
Derfor må jeg også forsøke å forberede meg best mulig på at når 
det skjer noe, så er jeg raskt på høyden med situasjonen og kan 
sette inn tiltak for å få kontroll. Jeg prøver å unngå å skylde på 
teknologien, IT-avdelingen eller egne manglende kunnskaper om 
hvordan ting virker. Dette er arbeidsplassen min. Jeg står i møte 
med ”kunden” og må opptre profesjonelt. En måte å bli tryggere 
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på teknologiske muligheter i auditoriet er å øve.  For eksempel går 
jeg gjerne sammen med en god kollega for tilbakemeldinger eller 
for å diskutere. Jeg booker også tid hos IT-avdelingens effektive 
utrykningsenhet eller jeg oppsøker BI LearningLab. I bunn og grunn 
handler det om å opparbeide mestringsevne og selvtillit. 

Har du ikke noe behov for disse budene, eller noen andre 
formaninger om hvordan din undervisning kan bli enda bedre, er 
det bare å beklage at vi har fått deg til å bruke tid på dette 
subjektive erfaringsbaserte babbelet...  

Uansett gjenstår det bare å si Amen og lykke til!  

Hilsen Tor 

 

En liten forelesergåte, hva er dette? 

 
Svar nederst i neste kapittel (3.1)
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KAPITTEL 3 

En god start – nullstill og synkroniser 
 

3.1 En felles plattform 
I en stor klasse på, la oss si 230 stk, finnes det 230 ulike 
personligheter, med ulike holdninger, motivasjon, interesse, atferd, 
verdier og så videre. Det er med andre ord mange særegne behov 
å ta hensyn til samtidig. Vi har verken ressurser eller kapasitet til å 
differensiere og dele opp klassen i mindre grupper. Så hvordan skal 
vi da klare å favne alle? Hvordan skal vi sikre at studentene faktisk 
oppfatter det de skal? Hvordan skal vi få dem til å forstå det som 
formidles?  

For å få flest mulig studenter til å delta aktivt i forelesningen, er 
det altså viktig å skape en felles plattform.  På en måte så 
nullstiller vi klassen slik at alle er på samme nivå. I og med at 
klassen er så stor, så sier det seg selv at det er mange ulike måter 
å få deres oppmerksomhet på. Å skape en felles opplevelse gjør 
det mulig for oss forelesere å nå ut til flere med budskapet. Det 
viktigste er at klassen starter økten med et felles utgangspunkt.  

 

Et knippe av Ninas studenter, oppstilt, om ikke helt nullstilt… 

Det å skape en felles plattform handler om å skape et fellesskap. Et 
fellesskap som gir studenten en følelse av tilhørighet. En felles 

Stikkord: 
God start, nullstille, 
felles startpunkt, 
eksempelbruk 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Nina 
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plattform handler også om å effektivisere undervisningen. Hvis alle 
studentene har ”likt” ståsted, er sannsynligheten større for at 
studentene får en felles forståelse, noe som gir utslag i hvordan de 
oppfatter det du formidler av for eksempel teori. Mange vil ha de 
samme spørsmålene og lure på det samme.  

En måte å skape en felles plattform på er å fortelle en historie. 
Gjerne en kort historie som illustrerer tema for dagens økt. 
Eksempelvis er tema for forelesningen ”prisstrategier”. Jeg starter 
forelesningen med å fortelle en historie om hva jeg opplevde i går 
da jeg skulle sjekke prisene på ulike mobiltelefoner. Eller så tar jeg 
med et utklipp fra en artikkel som handler om prisstrategier og 
viser denne for klassen. Historien tar jeg frem ved ulike 
anledninger gjennom hele semesteret for å illustrere teorier om 
prisstrategier. 

Selv bruker jeg ofte å involvere studentene direkte. Dette gjør jeg 
ved å plukke ut en student (helt tilfeldig) og stiller han et spørsmål. 
Spørsmålet er gjerne formulert slik at han må fortelle om en 
selvopplevd hendelse. Det kan for eksempel være at jeg ber han 
fortelle oss hvordan hans siste veloverveide kjøp var (for eksempel 
et kjøp som kostet over 5000 kr). Det kan gå som følger:  

Jeg: ”Du som sitter bakerst i rød caps, hva heter du?” 
Student: ”Jeg heter Daniel.” 
Jeg: ”Hei, Daniel. Nå skal jeg stille deg noen spørsmål: -Hva var ditt siste kjøp som 
kostet over 5000 kr?”.  
Daniel: ”Jeg kjøpte en PC forrige uke”.  
Jeg: ”Hadde du tenkt lenge på å kjøpe denne PC`en, eller var det et impulskjøp?” 
Daniel: ”Jeg har helt siden sommerferien ønsket meg en ny PC.” 
Jeg: ”Du hadde altså et stort ønske. Hva gjorde du da du oppdaget at du hadde et 
ønske om en ny PC?” 
Daniel: ”Jeg spurte vennene mine om råd, søkte litt på nettet og så oppsøkte jeg 
en butikk.” 
Jeg: Hvilke kriterier satte du til PC`en? Hvilke egenskaper var viktig for deg? 
Størrelse, pris, kvalitet, eller hva? 
Daniel: ”Det viktigste for meg var merket, men prisen var også veldig viktig. Og så 
skulle PC`en ha god kapasitet.” 
Jeg: ”Hva var det som avgjorde at du valgte den PC`en du kjøpte?” 
Daniel: ”Prisen og merket.” 

Og slik kan jeg fortsette å stille Daniel spørsmål. Når jeg er ferdig 
med utspørringen, skriver jeg stikkord fra Daniels kjøpsprosess på 
tavlen samt teorien jeg skal undervise i forelesningsøkten.  
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I dette tilfellet var det kjøpsprosessen som består av følgende trinn: 

• Behovserkjennelse 
• Søkeprosess 
• Alternativ evaluering 
• Valg 
• Resultat 

 
Så gjentar jeg kort det Daniel har fortalt oss, og henviser hele 
tiden til teorien (kjøpsprosessen) som står skrevet på tavlen. 
Klassen kan nå assosiere teorien om kjøpsprosessen med Daniel 
sitt PC-kjøp. Det at jeg plukker ut en student har en avgjørende 
effekt hva gjelder å få studentene til å kunne identifisere seg med 
eksempelet. Hadde jeg funnet på et eksempel selv, så hadde det 
kanskje vært om et huskjøp, eller en vaskemaskin. Studentene 
klarer ikke å relatere seg med slike eksempler, de er tross alt 20 
år yngre enn meg… 

Jeg har nå oppnådd å nullstille klassen, for deretter å involvere 
hele klassen. Alle har 
rettet sitt blikk mot 
Daniel. De er spente på 
hva han har å fortelle og 
de får en tilhørighet 
med Daniel. Denne 
aktiviteten er dessuten 
viktig for å skape en 
trygg læringsarena. 
 

Noen som vil si noe? Nullstilling pågår 

 
Tips! 
• Nullstill klassen med noe de kan identifisere seg med. 
• Bruk aktuelle tema, velg eksempler med omhu. 
• Involver studentene og åpne opp for at studentene kan bidra 

med eksempler fra sin egen hverdag. 
 
 

Uttalelse fra studenter: 

”Jeg vil alltid huske denne teorien om kjøpsprosessen. Det er bare å 
tenke på Daniel sitt PC-kjøp.” 

Svar på forelesergåte: 
Vettskremt foreleser 
forsøker å gjemme seg 
bak et bordben   
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3.2 Gi en oversikt – den røde tråden  
Som foreleser, også kalt faglig ekspert, har vi som regel en god 
forståelse og oversikt over det faget vi underviser i. Men 
studentene, som kanskje aldri har hørt om faget engang, stiller 
som regel med ”blanke ark” på første forelesning. De kan ofte 
svært lite om faget. Dette ”blanke arket” kan vi utnytte ved å 
skape en felles plattform for læring, og en felles forståelse for faget. 
En oversikt over sentrale tema og viktig teori kan vise vei.  

For oss forelesere, er faget ganske enkelt og greit og vi evner å se 
sammenhengen mellom de ulike temaene – og hvordan disse 
relateres til det virkelige liv. Men denne sammenhengen har ikke 
studenten noen forutsetning for verken å se eller forstå. Ikke ennå. 
Derfor bør vi så tidlig som mulig i semesteret gi studentene denne 
plattformen, eller grunnmuren, som de kan bygge sine klosser opp 
på etter hvert som de lærer mer av faget. Det handler altså om å 
gi dem en tydelig og strukturert oversikt over hele faget som 
grunnlag for å utvikle forståelse.  

Hva er egentlig et oversiktskart? I mitt hode er det en visuell 
fremstilling som viser en form for struktur og sammenheng 
mellom relaterte tema. Et oversiktskart er et hjelpemiddel til å 
organisere og analysere informasjon og faglig stoff. Det kan 
selvfølgelig også deles opp i delemner, men disse delemnene bør til 
slutt koples sammen slik at det skaper et helhetlig bilde av hele 
faget.  Vi snakker om den røde tråden som binder faget sammen.  

Oversiktskart brukes ofte til å studere og organisere informasjon 
slik at man husker bedre. Det er et fint verktøy som studentene 
enkelt kan bruke til å strukturere, organisere, repetere og huske 
faget. Det er flere teknikker man kan ta i bruk for å vise helheten 
over faget. En metode er å lage et oversiktskart som tar for seg de 
mest sentrale emnene i faget.  

Stikkord: 
Oversikt, helhetsbilde, 
tankekart, holistisk 
tilnærming 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Nina 
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Ninas oversiktskart over markedsføringsfaget 

Kartet overfor er et oversiktskart jeg har laget for faget 
Markedsføringsledelse. Kartet viser de mest sentrale temaene i 
faget. Det er ingen tilfeldighet hvor jeg har plassert de ulike 
teoriene og modellene,- alt har en sammenheng. Ved første 
øyekast, virker dette kartet både forvirrende og vanskelig. Det er 
derfor viktig at jeg forklarer hvordan studentene skal ”lese” det.  

Kartet legger jeg ut på itslearning slik at studentene kan skrive 
dette ut, og da gjerne i farger. I første forelesning forklarer jeg 
kartet i korte trekk. Deretter oppfordrer jeg studentene til å 
henge kartet opp på et synlig sted hvor de oppholder seg mye (for 
eksempel på veggen over pulten sin, på kjøleskapet eller på 
toalettdøren). Meningen er at de til stadighet skal se kartet. Det er 
nemlig ikke noe poeng i å se dette kun en gang. Repetisjon er 
viktig. 

I hver økt tas kartet frem. Alle forelesningene starter med å vise 
hvor på kartet vi var forrige økt, og hvor på kartet dagens tema er. 
Ved gjentatte ganger å vise hvor på kartet vi befinner oss, får 
studentene en raskere oversikt over hele pensum.  

For at studentene skal få makismalt utbytte av kartet, bør de 
bearbeide kartet og lage det til sitt eget. Det gir gjerne at større 
læringsutbytte hvis studenten skaper noe selv. 
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Det er også mulig å lage en oversikt sammen med studentene, 
gjerne i slutten av semesteret, som en oppsummering av hele faget. 
At studentene er aktive og sammen om å lage kartet, øker både 
engasjementet og læringseffekten. 

Studentene bes da om å forberede seg til å kople modeller og 
teorier sammen. På forhånd har jeg lagt ut på itslearning de mest 
sentrale modellene, slik at studentene vet hvilke teorier vi skal 
jobbe med. Jeg har også på forhånd plukket ut den modellen som 
dekker pensum best, og bruker denne modellen som en slags 
hovedmodell. Så starter arbeidet,- og da er det snakk om å 
samarbeide med studentene. I plenum. Jeg setter meg ned foran 
projektoren, med hovedmodellen foran meg og ber studentene 
om å kople opp teorier. Det er fritt frem for alle forslag. 
Studentene kommer med forslag i tur og orden.  

For hvert innspill, bes studenten om å begrunne og forklare valg av 
teori og dens plassering i hovedmodellen. Dette skjerper 
studenten, og gir god grobunn for videre diskusjon i klassen. Ofte 
er studentene uenig i plasseringen av teorien opp mot 
hovedmodellen og studentene må derfor reflektere og gå mer i 
dybden på tema. Dette skaper stor aktivitet i klassen og gir en god 
læringseffekt. Med denne type form for samarbeid, betyr det 
selvfølgelig at en del studenter forholder seg passive til diskusjonen 
og ikke bidrar i det hele tatt, rett og slett fordi de ikke våger å 
snakke i en så stor forsamling. Men slik vil det alltid være. Uansett, 
for noen er det god læring bare ved å lytte og følge med på andres 
diskusjoner. Se også kapittel 4.1 som handler om å få studentene i 
tale. 

 

Tor bruker to ulike oversiktskart i sitt kurs Bedriften. Det ene er 
en håndtegnet graf. Den gir et bilde av den økonomiske utviklingen 
siden den industrielle revolusjon – se illustrasjon over.   



 

19 

 

I tillegg publiserer Tor et tankekart produseret i et gratisverktøy 
som kan lastes ned fra www.freeminddownload.org. I dette 
verktøyet kan detaljer og sammenhenger på ulike nivå vises. Se 
illustrasjon, lite bilde: lukkede noder, stort bilde alle nodene er 
åpnet. Studentene kan også redigere videre i sin kopi av fila. 

 

 

Tips! 
• Oversikten skal vise struktur og forenkle læringen og ikke 

forverre! 
• Bruk enkle ord som er lette å forstå. 
• Bruk gjerne farger. 

 
Uttalelser fra studenter: 
” Oversiktskartet du lagde i Markedsføringsfaget hjalp meg utrolig til å 
få en bedre oversikt og forståelse av hele faget.” 
”Det er fint å se hele faget på ett ark. Nå ser jeg sammenhengen 
mellom de ulike kapitlene.” 

 
En liten forelesergåte, hva er dette? 

 
Svar nederst i neste kapittel (3.3)
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3.3 Variasjon – en levende arena! 
Variasjon i forelesningen er viktig. Og da mener jeg ikke bare i 
hver økt, men også gjennom hele semesteret. Studenter liker 
variasjon og ønsker det for å holde både konsentrasjonen og 
motivasjonen oppe. Som det sto i Aftenpostens artikkel den 29. 
januar 2012: ”Variasjon i opplæringen og bruken av ulike 
undervisningsmetoder har vist seg å være mer velfungerende. Elever 
har ulike behov, for noen kan kanskje en tradisjonell monologform 
være det riktige, men for de fleste vil tilpasset opplæring til hver enkelt 
elev være langt mer motiverende”.  

Det artikkelen trekker frem er noe vi forelesere bør tenke over. 
Det er selvfølgelig en smule utfordrende å tilby tilpasset opplæring 
til hver enkelt student med tanke på de store klassene vi 
underviser. Men dette kan også ses på som en mulighet; nettopp 
fordi vi har så store klasser med så mange ulike behov, så er det 
desto viktigere å ta i bruk varierte undervisningsteknikker. På de 
neste sidene kan du lese mer om hvordan det er mulig å variere 
undervisningen. 

 

Tradisjonell forelesning, 2x eller mer á 45 min. kan bli passiviserende….. 

Variasjon skapes ved å bruke forskjellige teknikker i 
undervisningen. Teknikkene kan bestå av case-oppgaver, plenums-
diskusjoner, rollespill og tester. Gode kombinasjoner av teknikker 
og metoder er med på å skape aktivitet og engasjement i 
auditoriet.  

Stikkord: 
Ulike undervisnings-
metoder, samstemt 
undervisning, plan-
legging, verktøykassa 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Nina 
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Det er viktig å se på hele læreprosessen, og ikke bare se en 
undervisningsøkt isolert. Det er derfor lurt å lage en god plan for 
det læringsutbyttet vi ønsker studentene skal sitte igjen med. Ved 
å benytte Biggs og Tangs (2007) teori om samstemt undervisning 
(se figur under), er det enklere å planlegge læringsprosessen.    

 

Denne teorien sier at læringsmålene, læreprosessen og eksamen 
må være i samsvar med hverandre. På eksamen testes studentene 
på om de kan de læringsmålene som er satt for kurset. For at 
studentene skal være best mulig rustet til eksamen, må de trene og 
øve seg på det de eventuelt får på eksamen. Det er her 
læreprosessen kommer inn. I studentenes læreprosess har vi som 
forelesere en svært sentral rolle. Vi skal planlegge hvordan vi på 
best mulig måte kan hjelpe studentene til å stille godt forberedt til 
eksamen. Som vi alle vet, så er noen læringsmetoder mer egnet 
enn andre, avhengig hva vi ønsker å lære bort. Det er derfor viktig 
at vi benytter teknikker som gir best læringsutbytte. Men uansett 
hvilken metode eller teknikk som benyttes, så er variasjon viktig.  
Et tips er derfor å sette opp en plan for hele semesteret som viser 
denne variasjonen.  

Hensikten med å benytte ulike undervisningsteknikker er ikke bare 
for å appellere til flest mulig studenter, men også for å skape best 
mulig læring for flest mulig. Det er en vanlig oppfatning at en 
student ikke kan holde konsentrasjonen oppe i mer enn 20 
minutter av gangen (MacManaway, 1970). Etter det blir fokuset 
mindre. Ved å benytte varierte metoder i undervisningen, opplever 
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jeg at det er lettere å holde på studentenes oppmerksomhet 
lenger. Jeg rett og slett tillater ikke at de mister fokus. 
Jeg ”tvinger” dem til å delta, og forhåpentligvis blir de mer 
motiverte, engasjerer seg mer og arbeider aktivt med faget over 
tid. Ikke bare er det motiverende for studentene med variasjon, 
men det er vel så motiverende for meg som foreleser. Jeg kan ikke 
forestille meg noe mer kjedelig enn en monologforelesning, uten 
variasjon og studentaktiviteter. Studentene blir passive og 
demotiverte og i verste fall forlater de auditoriet med null 
læringsutbytte og hengehode. Og mest sannsynlig gjør jeg det 
samme. 

 

Ninas pedagogiske verktøykasse, se mer: ninaronas.wordpress.com 

Når jeg planlegger en økt prøver jeg å tenke på hvordan jeg kan 
hjelpe studentene å nå læringsmålet. Hvilke teknikker og 
hjelpemidler kan jeg benytte avhenger av hvilket læringsmål som er 
satt for økten. Hvor stor variasjon bør jeg ha? Vil studentene 
engasjere seg? Vil de lære mer? Alle disse spørsmålene, og gjerne 
mange flere, spinner inni hodet mitt når jeg planlegger en økt. 
Noen teknikker egner seg nemlig bedre enn andre, og da er det 
viktig å få kartlagt læringsmålene for økten.  

Hvis målet er å få studentene til å reflektere og diskutere, så er 
bruk av summegrupper, etterfulgt av en plenumsdiskusjon kanskje 
en metode som fungerer. Men hvis målet er at studentene skal 
kunne navnene på noen faglige begreper, så vil kanskje en digital 
test fungere bedre; eller et One Minute Paper (se kapittel 7). 
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Illustrasjonsbilde: Studenter som ”summer” og dermed deltar i egen læring 

Hvis læringsmålet er at studentene skal anvende og bruke teorien i 
praksis, så er rollespill (se kapittel 4.3) en teknikk som med hell 
kan benyttes. Med andre ord avhenger valg av teknikk av hvilket 
mål du har for økten og hensynet til at studentene har ulike måter 
å lære på. 

 

Tips! 
• Ha klart for deg læringsmålet for hver økt  
• Eksamensformen danner grunnlaget for læreprosessen og de 

ulike teknikkene 
• Husk hvem du henvender deg til! Tilpass teknikkene etter 

studentenes behov 
• Bruk teknikkene med omhu (feil teknikk, kan hemme læring) 
• Sett opp en plan for hele semesteret  

 
 
Uttalelse fra studenter: 
”Forelesningene dine er alltid så levende. Jeg kjeder meg aldri. Alt fra 
at du forteller historier til plenumsdiskusjoner, gjør at jeg husker bedre. 
Jeg blir mye mer motivert av det”  

 

 

Svar på forelesergåte: 
Hvordan studentene 
gjerne setter seg i 
auditoriet om ikke du 
instruerer noe annet... 
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KAPITTEL 4 

Aktiviteter som engasjerer 
I dette kapittelet deler Nina og Tor sine erfaringer fra ulike 
aktiviteter i store klasser. 
 

4.1 Hvordan få studentene i tale? 
Å få studentene til å delta aktivt i timene er ikke alltid like enkelt, 
i hvert fall ikke når klassene er store. Studentene er usikre, 
pensum er nytt og det er få studenter de kjenner i auditoriet. De 
vet heller ikke om det er meningen at de skal være aktive,- ikke 
før foreleser oppfordrer til det. Som fersk foreleser vegret jeg 
meg for å åpne opp for en plenumsdiskusjon i store auditorier. Så 
mange de er. Vil en plenumsdiskusjon fungere? Klarer jeg å styre 
diskusjonen? Tenk om det kommer spørsmål fra studentene om 
noe jeg ikke kan svare på.  

 

Er det noe jeg som foreleser kan gjøre for å få i gang denne gjengen? 

Disse tankene er sikkert ikke unormale, og det er kanskje lett å ty 
til en ren ordinær monolog-forelesning, - men da tenker jeg: Fy så 
kjedelig! Har vi ikke som mål å gi studentene maksimalt lærings-
utbytte? Og vet vi ikke at det å aktivisere studentene fører til 
bedre læring? Jo. Så da er det bare å åpne opp for aktivisering i 
auditoriet. En måte å aktivisere studentene på er å få dem i tale. Få 
dem til å snakke, diskutere, reflektere, dele erfaringer og boltre 
seg i sine egne, men også i andres synspunkter. Dette skaper 

Stikkord: 
Studentdeltakelse, 
meningsbrytning, 
engasjement, dynamikk 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Nina 
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engasjement. Ikke bare for studentene, men også for meg som 
foreleser. Hva er vel bedre enn å forelese for en aktiv klasse, som 
utfordrer deg faglig og som er kritiske? På de neste sidene skal jeg 
ut i fra mine egne erfaringer komme med eksempler på hvordan vi 
kan få studentene til aktivt å delta i diskusjoner i auditoriet.  

 

Nina orkestrerer og drar i gang studentdeltakelse 

Hva mener jeg med å få studentene i tale? 
Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den 
frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker. 
(Aristoteles) 

Når Aristoteles sier at lykken er aktivitet og den frie utfoldelse av 
evner, så kan vel dette også overføres til auditoriet. Toppen av 
lykke for meg som foreleser er å fylle et auditorium med aktive 
studenter – i fri utfoldelse av evner. Tenk å oppleve dette! Det 
krever imidlertid god planlegging, litt flaks og en porsjon kreativitet.  

Å få studentene i tale betyr at vi må legge til rette for det. 
Studentene må føle at det er rom for å stille spørsmål, å komme 
med egne meninger og få lov til å være kritiske til både egne og 
andres uttalelser. Det er altså vi som forelesere som er ansvarlig 
for at dette skal fungere. Det er mange måter å få dette til å 
fungere på. Dette blir mer utdypet på de neste sidene. 

Som nevnt tidligere i denne boken, vil studenter som aktiviseres 
oppleve bedre læring. En måte å aktivisere dem på er få dem i tale. 
Få dem til å snakke, diskutere og utveksle erfaringer. Å diskutere 
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fordrer en viss kunnskap om det temaet som diskuteres, men det 
tvinger også studentene til å reflektere og ha en mening om noe.  

To hoder tenker bedre enn ett 
Å diskutere i større forsamlinger kan, som nevnt tidligere, for 
mange virke umulig, men hvis du prøver, vil du se hvilken positiv 
effekt det har på læringsmiljøet i klassen. Jo flere som er med i 
diskusjonen, desto flere argumenter kommer frem. Flere 
synspunkter. Flere påstander. Og flere vinklinger på samme tema. 
Igjennom diskusjonen vil studentene lære av hverandre og ikke 
bare lære av det foreleseren sier. Det er noe med at ”to hoder 
tenker bedre enn ett.” 

Et annet poeng med å få studentene i tale er at det stimulerer 
kreativiteten. Deres meninger brytes mot andres meninger, som 
igjen koples opp mot teori. De assosierer og utfordrer nye tanker 
som gir ny mening. Dette er effektivt for utvikling av forståelse. 

Det å diskutere krever en viss innsats både fra meg som foreleser, 
men også fra studentene. Det krever engasjement og en viss 
forståelse og kunnskap om et emne. Det betyr at studentene bør 
være forberedt før en diskusjon. Dette kommer jeg tilbake til 
senere. 

I en diskusjon kreves det også at flere personer deltar. Jo flere 
personer som deltar i diskusjonen, desto mer engasjement. Etter 
hvert som diskusjonen kommer ordentlig i gang, vil stemningen i 
klassen gradvis forandre seg til noe mer dynamisk og engasjerende. 
Iveren etter å lære igjennom diskusjon resulterer i et bedre 
læringsmiljø. Men det handler også om å gi studentene 
mestringsfølelse. Å føle at man mestrer å diskutere en 
problemstilling, gir for mange en svært god selvfølelse som igjen 
resulterer i økt motivasjon. 

Det er en utfordring å få en god dialog, men det går hvis man bare 
planlegger godt nok og hjelper studentene i gang. Jeg starter for 
eksempel med å dele opp klassen i små summegrupper. De kan gå 
to og to eller tre og tre sammen og diskutere en gitt 
problemstilling. Dette gjør de i 3 minutter. Mens de diskuterer, går 
jeg rundt i auditoriet og hører på hva de snakker om. Jeg opplever 
alltid at flere stopper meg for å stille spørsmål. Dette er verdifull 
informasjon for meg som foreleser. Spørsmålene som studentene 
stiller, gir meg en indikasjon på hvordan de oppfatter 
problemstillingen og hva som kan være vanskelig for dem å forstå.  
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Fire karer har fått en utfordring 

Hensikten med å dele opp i små grupper, er at det ufarliggjør 
situasjonen. Det er enklere å diskutere i små grupper enn i store. I 
tillegg gir de små gruppediskusjonene en mulighet for studenten til 
å bli litt mer forberedt. Etter at de har diskutert i små grupper, 
legger jeg opp til en plenumsdiskusjon. Her er det JEG som har 
styringen. På forhånd har jeg laget noen gode spørsmål som jeg 
kan stille.  Vær forberedt på at diskusjonen kan gå andre veier enn 
du hadde planlagt. Videre peker jeg ut en gruppe som skal svare på 
spørsmålet. Når de har svart, pekes en annen gruppe ut og jeg 
spør om de er enige med første gruppe. Det er viktig at alle 
påstander studentene kommer med begrunnes. Jeg spør: ”hvorfor 
mener du det du gjør?” En siste gruppe uttaler seg og etter at de har 
snakket, åpner jeg diskusjonen for resten av klassen. Jeg spør om 
noen har noe mer å tilføye. Forbausende nok er det nå mange som 
ønsker å si noe, og diskusjonen kan fortsette. En utfordring er å 
ikke la diskusjonen skli ut.  

En annen måte å få studentene til å snakke, er når jeg henvender 
meg direkte til en student. På fagspråket kalles dette ”cold call”.  
Spørsmålet som stilles må være enkelt og kan for eksempel 
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være: ” Har du kjøpt noe av større verdi den siste måneden?”. 
Studenten kan svare noe sånt som: ”Jeg kjøpte en iPhone forrige 
måned som kostet 6.500 kroner.” Neste spørsmål: ”Kan du forklare 
oss andre hvordan dette kjøpet foregikk?”. Og da forklarer studenten. 
Mens jeg forklarer, bruker jeg tavlen til å skrive ned ord og uttrykk 
fra pensum som jeg har til hensikt å diskutere senere i timen. Når 
studenten forklarer, er det lurt å gjenta det viktigste av det han 
sier slik at resten av klassen får med seg hva han forteller. Det er 
også lurt først å spørre studenten hva han heter. Da blir det mer 
personlig, og det er enklere for meg å få han i tale en annen gang. 
Da kan jeg bare henvende meg til han og si: ”Du Knut, sist gang 
fortalte du oss om ditt mobil-kjøp, hvordan vil…..osv.” Forhåpentligvis 
erfarer Knut at det var spennende og morsomt å snakke for hele 
klassen, og for hver gang han deltar i diskusjoner føles det enklere, 
og han mestrer det stadig bedre. 

Knuts historie er noe klassen nå har felles, og det er lurt å stadig 
referere til den i senere forelesninger. Alle i klassen husker 
garantert Knut sin historie, og jeg har noe å henge teori på.  

Tips! 
• Still enkle, åpne spørsmål 
• Bruk tavle mens studenten snakker. Sett opp sentrale ord og 

uttrykk 
• Be studentene begrunne alle påstander 
• Husk at tema som skal diskuteres er i tråd med læringsplanen  
• Bruk studenthistoriene som en rød tråd igjennom hele økten,- 

repetisjon øker læringseffekten 
• Gi studenten ros 

 
Uttalelse fra studenter: 
”Diskusjonene i klassen i dag var veldig interessant. Det er gøy å høre 
mange forskjellige meninger og uttalelser fra så mange studenter i salen. 
Jeg lærte mye av å høre hvordan andre tenkte.”  
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4.2 Den gode historien - storytelling 
”Det var en gang en gutt som het Espen Askeladd. Han var bror av Per 
og Pål og bodde....”  

Hva er vel bedre enn å høre en god historie? Før i tiden var 
historiefortelling mer vanlig enn nå. Da satt familien rundt bordet 
og lyttet intenst til fortellingen. Stearinlyset lyste opp og lagde en 
god atmosfære mens man satt og drømte og fantaserte seg inn i 
historien. Man trengte ikke å høre historien mer enn den ene 
gangen for å huske den. Den satt som støpt til minnet. Ivrig 
fortalte man historien videre til andre. Og slik vandret historiene 
fra familie til familie, fra dal til dal og fra land til land. 

En god historie har mange 
verdier. Den kan være rent 
underholdende. Eller den kan 
ha et spesielt budskap om for 
eksempel moral. Den kan 
også være en metode for å 
illustrere og forklare en 
situasjon. Listen er lang. 
Uansett, som foreleser er min 
jobb å formidle et budskap, 
skape engasjement, inspirere 
og motivere. En god 
historiefortelling kan derfor 
være et svært egnet verktøy å 
benytte.  

 
Nina og eventyrboken 

Som foreleser benytter jeg storytelling i forelesningen. Den har en 
stor påvirkning på studentene. Det er musestille i auditoriet mens 
de lytter til historien min. På kort tid får jeg igjennom historien 
formidlet det jeg ønsker. I løpet av semesteret referer jeg til 
historien, og det er aldri noen som har glemt den. Og det er 
faktisk helt sant! 

På de neste sidene forklarer jeg hvordan jeg forbereder og bruker 
storytelling i forelesning.  

Stikkord: 
Storytelling, dramaturgi 
eventyr, assosiasjoner, 
mentale bilder 
 
Grad av forberedelse: 
Lite     Middels    Mye 
 
av Nina 
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Hva er storytelling? 
"Tell me a fact and I'll learn. Tell me the truth and I'll believe. But tell 
me a story and it will live in my heart forever." - Indian Proverb  

Storytelling er for meg et fantastisk redskap å benytte for å 
formidle et budskap til studentene. Enkelte ganger står vi overfor 
tema som er både vanskelig og utfordrende å forklare. Det kan 
være fristende og trygt å produsere 36 foiler stappfulle med tekst 
og vanskelige faguttrykk som i løpet av 45 minutter fremføres i 
styrt monolog, - fremfor å fortelle en historie. En god historie-
fortelling vil få studentene til å assosiere og kople ting sammen. 
Historien kan få studentene til å identifisere seg med hoved-
personene i historien, tenke selv og se sammenhenger.  

Hensikten med storytelling er å skape en emosjonell kontakt med 
studentene. Denne kontakten er avgjørende i en formidlings-
situasjon. Å fortelle en god historie, vil vekke studentenes 
interesse og de vil lytte intensivt og forhåpentligvis med en god 
innlevelse til fortellingen er ferdig. Da vil de sitte igjen med noen 
levende mentale bilder og assosiasjoner som vil sette seg fast i 
langtidshukommelsen. 

Gode fortellinger er supre til å motivere og inspirere studentene. I 
tillegg kan det stimulere deres fantasi. Igjennom en god fortelling 
kan plutselig en hel verden åpne seg for studentene og de evner å 
forstå budskapet bedre. I enkelte fag finner studenten det svært 
vanskelig både å huske fagterminologi og se sammenhenger. En 
god historie kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø i 
klasserommet. Historien løser opp stemningen og studentene blir 
mer villig til å dele sine synspunkter og erfaringer med hverandre i 
plenum. 

Hvordan benytter jeg storytelling i auditoriet? Og hvilken historie 
forteller jeg? Jeg kan dikte opp min egen historie, bruke et 
gammelt folkeeventyr, en dagsaktuell hendelse eller en selvopplevd 
historie. Hovedformålet er å kople teori og fag inn i fortellingen.  

Aller først må jeg ha klart for meg hva jeg ønsker å formidle, og 
hva jeg vil at studentene skal sitte igjen med etter at historien er 
fortalt.  Dette kan være alt fra å få en bedre forståelse for noe, 
forklare faguttrykk, vise sammenhenger, få dem til å se helheten, 
eller forenkle teorier. Deretter finner jeg en historie eller en 
fortelling som passer til det jeg vil formidle. Det finnes mange 
kilder for egnede historier som kan benyttes: klassisk litteratur, 
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drama, aktuelle hendelser, TV-programmer, folkeeventyr, en 
gammel myte, et case eller en faktahistorie. Andres fortellinger 
kan gjøres om til min. Er man god til å dikte opp egne fortellinger, 
kan fiktive historier brukes og tilpasses avhengig av hva som skal 
formidles. Det er viktig at fortellingen inneholder noe dramatikk 
og skaper følelsesmessig engasjement.  

Det er lurt at fortellingen handler om mennesker eller dyr som 
kan personifiseres.  Man kan for eksempel sette ansikt på teorier 
og problemstillinger ved å benytte kjente personer som eksempel 
Espen Askeladd. Når lytterne identifiserer seg med karakterene i 
fortellingen, vil interessen øke. Målet er at studentene blir bedre i 
stand til å relatere innholdet i forelesningen til det praktiske liv. 
Når de i tillegg husker de konkrete elementene i fortellingen, vil 
de enklere forstå teorien som illustreres i historien. Evnen til å 
anvende ny faglig kunnskap vil da øke.  

For å gjøre historien sterkere, kan man ha bakgrunnsmusikk og 
dempet lys mens man forteller. Dette skaper ofte en unik 
stemning og studentene involverer seg enda mer i historien.  

Konsentrerte og motiverte studenter følger bedre med… 

En av mine yndlingshistorier som jeg ofte benytter, er eventyret 
om Espen Askeladd. De fleste studentene har i barndommen hørt 
historier om Espen og har dannet seg et bilde av den søkende og 
eventyrlystne gutten. Historien jeg forteller tar utgangspunkt i det 
klassiske eventyret, men jeg tilpasser innholdet etter læringsmålet. 
Handlingen foregår i Nordmarka hvor Espen vandrer rundt i håp 
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om å finne lykken. Og hva er lykke for Espen? Jo, det er å vinne 
prinsessen og halve kongeriket! I historien treffer Espen på seks 
andre eventyrlystne gutter som gjerne er med han på ferden for å 
finne lykken (kvinnfolk og penger må jo være den største lykke på 
denne jord, tenker de andre guttene…). Mens jeg forteller skriver 
jeg opp sentrale faguttrykk på tavlen. Jeg opplever at eventyret gir 
liv til faguttrykkene og gir studentene noen konkrete knagger å 
henge teorien på. Akkurat dette eventyret forteller jeg stående, 
med dempet belysning (dog er det viktig at studentene ser tavlen) 
og Grieg-musikk i bakgrunnen. 

Når eventyret er slutt, gjentar jeg faguttrykkene og kobler med 
handlingene i eventyret. Studentene diskuterer og assosierer. Jeg 
lover deg,- en god fortelling gir studentene en unik måte å lære 
faget på.  En god fortelling kan du trollbinde en sal med over 600 
studenter. Jeg har selv opplevd det. Det er magisk! Snipp, snapp, 
snute! 

Tips! 
• Ikke fortell noe uten grunn? - da slutter studentene å lytte! 
• Vær bevisst din målgruppe når du velger historie  
• Flett det faglige inn i fortellingen  
• Husk at et bilde sier mer enn tusen ord! Bruk derfor visuelle 

utrykk i din fortelling.  
 
Uttalelse fra studenter:  
”Eventyret om Espen Askeladd gjør mye enklere for meg å huske å 
forstå hva en markedsplan egentlig er”.  
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4.3 Rollespill  
Det finnes mange ulike rollespill, og de kan utvikles slik at de 
passer til både klassen og tema. Det er kun fantasien som 
begrenser oss! På de neste sidene skal vi illustrere fire ulike 
rollespill. Tre har Nina benyttet ved flere anledninger, og alle har 
vært gjennomført i store klasser. Det fjerde er et rollespill Tor 
har erfaring med. Følgende rollespill er beskrevet på de neste 
sidene: 
 

• Forhandlinger  
• Tilbyder og etterspørrer 
• Holdningsdebatt 
• Gründerbedriften 

 

Forhandlinger  
I dette rollespillet skal studentene forhandle med hverandre. De 
går sammen to og to og hver enkelt får tildelt en rolle: den ene 
som forbruker (kjøper) og den andre som markedsfører (selger). I 
15 minutter sitter de sammen og forhandler over en feriereise. I 
etterkant av rollespillet samles alle i auditoriet og vi diskuterer og 
deler erfaringer fra forhandlingene. Relevant fagteori blir koplet 
opp underveis i diskusjonen. Rollespillet skaper stort engasjement 

blant studentene.  

Rollespillet får studentene 
til å sette seg inn i en 
valgsituasjon som de må 
reflektere over. 

Involveringen i rollespillet 
resulterer i et sterkt 
engasjement i plenums-
diskusjonen som foregår i 
etterkant. Forhandlingen 
består av å kjøpe/selge en 
feriedestinasjon. 

Studentene deler seg inn i 
par hvor de innad får 

tildelt hver sin rolle: en som forbruker (kjøper) og en som 
markedsfører (selger). Begge får tildelt et ark med nødvendig 
informasjon om de ulike feriedestinasjonene (tre ulike 

Stikkord: 
Forhandlinger, debatter 
innlevelse, simulering, 
arbeidslivssituasjoner 
 
Grad av forberedelse: 
Lite  Middels  til  Mye 
 
av Nina og Tor 



 

34 

 

destinasjoner), priser, litt om tilbudet på de forskjellige 
feriestedene og så videre. I tillegg står det noe om hva selger skal 
oppnå og hvilke behov forbrukeren har. Hvert par skal så 
forhandle seg frem til en beslutning om et valg av feriested. 
Studentene skal under forhandlingen stille spørsmål til hverandre 
for å bli enige om et eventuelt salg/kjøp. Begge skal fokusere på å 
dekke sitt behov; selger skal gjøre kunden fornøyd i tillegg til å 
tjene penger, mens kjøper skal tilfredsstille sitt behov. De må 
begge ta noen valg og beslutninger som kan oppleves som 
vanskelige. Gjennom rollespillet vil studentene erfare hvor 
komplekst det er å ta en beslutning og hvilke faktorer som 
påvirker de valgene de tar - noe som er læringsmålet for økten. 

Etter 15 minutter registrerer hvert studentpar hvilket feriested 
som ble solgt/kjøpt i en ”poll” (en avstemmingsfunksjon, se kapittel 
4.4) på itslearning. Dette danner grunnlaget for en 
plenumsdiskusjon, hvor studentene deler erfaringer. 

 

”Pollen” på tavla viser hva de har kommet fram til og diskusjonen fortsetter 

Det aller viktigste er å kople opp teori i diskusjonen. Lag gjerne en 
PowerPoint-presentasjon på forhånd over de mest sentrale og 
relevante modellene. Bruk presentasjonen aktivt i plenums-
diskusjonen. Det er enklere for studentene å benytte teori og 
modeller i diskusjonen hvis disse blir vist på projektoren. De 
teoretiske modellene har studentene vært igjennom i tidligere 
forelesninger, og de kan derfor enklere anvende disse under 
diskusjonen.  
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Spilleregler ”solferie” 
 

 

 Gå to og to 

 En av dere skal ha rollen som FORBRUKER, den andre 
som SELGER 

 Forbrukers behov: kjøpe en ferie 

 Selgers behov: selge en ferie  

 Målet er: bli enig om et kjøp/salg 

 Begge får et ark med opplysninger fra meg, men  

 opplysningene er ikke helt like (ikke vis arkene til 
hverandre) 

 Det betyr at dere begge må kommunisere og stille 
relevante spørsmål 

 Begge to må sette seg inn i deres tildelte rolle og lese 
arket godt (det er ut i fra disse opplysningene dere skal 
ta en beslutning…)  

 Ta egne forutsetning der dette er nødvendig 

 Forhandlingsprosessen skal vare i maks 15 minutter 

 Etter 15 min. kommer dere innom meg og forteller 
hvilken ferie som ble solgt (kun en registrering pr. gruppe) 

 Når alle er registrert, viser jeg oversikten over hvilken 
ferie som var mest populær 

 Dette danner grunnlaget for en plenumsdiskusjon og en 
gjennomgang av sentrale teorier og modeller fra 
pensumboken 
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Diskusjonsspørsmål til ”solferie”  
 

 

 Var det vanskelig å ta en beslutning for forbruker? 
Begrunn. 

 Hvilken type beslutning var dette?  (kap. 4) 

 Hvilke kriterier lå til grunn for valget som ble tatt? (kap. 4) 

 Klarte selger å endre/påvirke forbrukerens holdninger? 
Hvordan? (kap. 9) 

 Lærte forbrukeren noe? I så fall hva? Og på hvilken måte? 
(kap. 8) 

 Hvordan var kommunikasjonen selger og forbruker seg 
imellom? (kap. 10) 

 Oppfattet forbrukeren hva selger formidlet? (kap. 7) 

 Hvilke andre motiv hadde forbrukeren?  
Klarte selger å avdekke disse? (kap. 5) 

 Hvilke type problemløsning var dette? (kap. 4) 

 Var ferievalget påvirket av forbrukerens personlighet? 
På hvilken måte? (kap. 6) 

 

 
Nina forklarer Tor hvordan hun engasjerer studenter…
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Tips! 
Husk hvem som skal spille rollene: det er studenter og det er 
derfor viktig at de enkelt kan sette seg inn i rollene. Tema de skal 
forhandle om er det viktig å tenke igjennom. Eksempler på mulige 
forhandlingstema er: feriesteder, mobiltelefoner, leiligheter, sykler 

Denne type rollespill krever at studenten har lært en del teorier 
og modeller på forhånd. Det er derfor lurt å gjennomføre dette 
rollespillet mot slutten av semesteret, slik at studenten har nok 
modeller å benytte i plenumsdiskusjonen. 

Uttalelser fra studenter: 

”Rollespillet var en helt annen måte å lære på! I tillegg var det gøy!” 
”Kjempefin måte å engasjere oss på. En fin avveksling til ordinære 
forelesninger!” 

 

En liten forelesergåte, hva er dette? 

 
Svar finner du i neste underkapittel 
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Tilbud og etterspørsel  
Dette rollespillet benytter jeg første økt i semesteret i faget 
Markedsføring. For å gi studentene en oversikt over hva faget 
dreier seg om, benytter jeg et rollespill til å illustrere hva som 
skjer mellom selger og kjøper og hvilken rolle de spiller inn på et 
marked.  

Det er flere grunner til at rollespill egner seg godt her. For det 
første får jeg brutt isen ved å aktivisere studentene, ikke bare 
mentalt, men også fysisk. De får tildelt en rolle som skal spilles på 
scenen. I tillegg setter jeg en viss standard på aktivitetsnivået i 
klassen og lager noen forventninger til læreprosessen videre 
utover i semesteret. For det tredje er dette en fantastisk måte å 
illustrere en problemstilling på, og det at studentene selv er 
aktørene i rollespillet øker både deres engasjement og interesse 
for faget videre. 

 

Aktivisering av studenter 
 
Til sammen plukker jeg ut 10 frivillige som må ned på scenen der 
og da. Tre av dem får rollen som forbrukere. Disse får så tildelt 
noen tankeboble-plakater som viser hvilke behov de har. På 
tankeboblene er det avbildet en sko som illustrerer at de har 
behov for nye sko.  

Tre andre får tildelt rollene som selgere, eller rettere sagt 
butikker. Disse såkalte butikkene får tildelt noen sko som jeg har 



 

39 

 

tatt med hjemmefra og som de må holde fram. I tillegg surrer jeg 
aluminiumsfolie rundt magen eller armen på ”butikkene”.  De 
utvalgte og merkede ”skobutikkene” ser nå tilsynelatende helt like 
ut (pga aluminiumsfolien). 

 

Merking av skobutikker med aluminiumsfolie  

Så begynner diskusjonen. Jeg stiller klassen spørsmål om hva som 
skal til for at de tre butikkene skal få forbrukerne (som trenger 
nye sko) til å kjøpe fra nettopp sin butikk. Hvordan bør butikkene 
markedsføre seg og hva bør de gjøre for å få forbrukernes 
oppmerksomhet? Dette er helt sentrale spørsmål i 
markedsføringsfaget.  

Hvis ingen tør å svare fra klassen, plukker jeg ut en tilfeldig, og ber 
han eller hun svare. Og så spør jeg neste. Under diskusjonen, 
bruker jeg tavlen flittig. Her noterer jeg de mest sentrale 
begrepene som er viktig for temaet. Diskusjonen varer i ca. 15 
minutter. Tavlen er nå full av ord og uttrykk fra faget. Disse 
faguttrykkene bruker jeg bevisst når jeg nå skal oppsummere det 
hele. 

Avslutningsvis ber jeg ytterligere fire personer komme på scenen. 
Disse får tildelt en stor puslespillbrikke hver. De skal nå pusle 
sammen brikkene stående, slik at bildet blir komplett. Når dette er 
gjort, forklarer jeg teorien bak det de nettopp har puslet, nemlig 
de 4 p-er som på fagspråket kalles for marketing-mix.  
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De fire P-ene er avhengige av hverandre, derfor puslespill. Både deltakere og publikum 
husker dette – lenge! 

Dette rollespillet involverer hele klassen. Særlig virkningsfullt er 
det at studentene fysisk er med på å spille. Det å aktivt få dem ned 
på scenen,  gjør noe med læringsmiljøet i klassen. Alle bidrar, og 
sammen gjør de faget mer spennende og interessant. En knallstart! 

Uttalelse fra studenter: 
”Å få tildelte roller og sette seg inn i en situasjon, gjorde at jeg nå 
enklere forstår hvordan jeg kan anvende teorien.” 

 

Svar på forelesergåten:  

 
Foreleser nå sett forfra, i full utfoldelse for å vekke sløve studenter til å følge 
med i timen! 
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Holdningsdebatt  
Dette er en debatt som skal foregå på scenen. I dette eksempelet 
er det snakk om å trene studentene opp i å anvende 
holdningsteori fra faget Forbrukeratferd. To grupper skal 
debattere foran klassen, hvor den ene gruppen er FOR noe og den 
andre gruppen er i MOT noe. Hensikten er å involvere studentene. 
Jo mer de aktiviseres, desto mer lærer de. Rollespillet er også en 
måte å variere undervisningen på. Gjennom debatten får 
studentene øvd seg på å anvende teori.   

En uke før de skal debattere, får jeg 8 frivillige til å stille opp. Disse 
deles opp i to grupper, og de får tildelt hver sine roller: - Den ene 
gruppen skal være FOR snusing og den andre gruppen skal være i 
MOT snusing. De får beskjed om å forberede seg på alle 
holdnings-teoriene som forberedelse til debatten uken etter. Og 
her kommer poenget: - under debatten får de kun lov til å komme 
med faglige påstander som vi finner i holdningsteoriene.  

 

Slipp studentene til, kjør debatt! 

Debatten foregår i ca. 20 minutter. Debattantene er svært ivrige, 
har forberedt seg godt, og har gode faglige argumenter (de er 
gjerne ”Susan”-studenter – se kapittel 6). Energien er til å ta og 
føle på, og dette smitter selvfølgelig over på resten av klassen som 
intenst lytter og følger med.  

Klassen spiller nemlig en rolle de også: de er dommere. De skal gi 
poeng hver gang en av debattantene benytter teori eller noe faglig 
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i sine argumenter. Det betyr at hele klassen må stille forberedt, i 
hvert fall så pass at de har forutsetninger for å kunne dømme. Som 
en hjelp til dømmingen kan klassen få et skjema med 
retningsgivende kriterier. 

Det laget som får flest poeng, vinner. Før vi avslutter er det 
premieutdeling, applaus og svært høy stemning. Nok en gang har vi 
fått engasjert klassen, både fysisk og mentalt!  

Tips! 
• Finn et fengende tema 
• Husk at studentene må ha et forhold til det de skal debattere 

om 
• Tre til fire pr. gruppe holder 
 

Uttalelser fra debattantene: 
”Dette var supergøy!” 
”Vi har forberedt oss i flere dager, så nå har vi stålkontroll over alle 
holdningsmodellene!” 
”Det var fint å få tildelt roller og gruppe. Nå har jeg blitt kjent med 
andre studenter som jeg vil jobbe mer med senere.” 
 
Uttalelser fra studenter i klassen (dommerene): 
”Det var kjempegøy å følge med på diskusjonen!”.  
”Kjempemessig å ha noe annet enn en tradisjonell forelesning!” 
”Skulle ønske jeg var mer forberedt på teoriene! Da kunne jeg følge 
debatten bedre.” 
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Gründerbedriften  
I faget: Introduksjon til entreprenørskap har jeg laget et enkelt 
rollespill i to akter. Jeg velger ut et knippe studenter som jeg ber å 
improvisere ut i fra noen enkle forutsetninger. For å skape en 
lekende, men gjenkjennbar ramme, baserer jeg rollene på Disney-
figurer. Det er viktig å avklare hva som er hensikten, at det er 
rom for improvisasjon og at de to situasjonene er relevante for å 
se entreprenørskapsteorier fra pensum i praksis.  

 

Først velger jeg ut tre studenter til å spille gründere og eiere 
av ”Ole, Dole og Doffen LTD”, et tenkt ny oppstartet IT-selskap. I 
selskapet er det også tre ansatte programmerere, Hetti, Letti og 
Netti. I første akt får de tre gründerne en million kroner av Onkel 
Skrue (også en student som overrekker en ”sjekk”) hvorpå de blir 
utfordret til å dele med klassen hva de tenker å gjøre med 
pengene.  
 
Etter presentasjonen stopper vi opp og diskuterer i plenum. Hva 
skjedde? Hvem gjorde og sa hva? Ble alle deltakerne i rollespillet 
involvert i prosessen? Jeg opplever at de fleste lar seg lett rive med 
i det som skjer, selv om det tilsynelatende er en både barnslig og 
urealistisk setting. I neste akt tenker vi at det har gått et par år og 
utviklingen har ikke vært like løfterik som først tenkt. Det er lite 
penger i kassen og selskapet må velge mellom å redusere lønn 
eller betale skatt og avgifter. Hva gjør vi nå? Hvem tar initiativ? 
Involveres de ansatte? Kontaktes kreditor (onkel Skrue)? Benyttes 
nettverk og bekjente (studentene i salen)?  
 
I etterkant oppsummerer vi gjennom å skrive ned på tavlen hvilke 
teorier vi var innom på dette enkle 15 minutters rollespillet med 
minimalt av føringer og fastlagte roller. Jeg lærer også mye av dette. 
Jeg ser og hører hva studentene gjør og sier og kan danne meg et 
bilde av hvilke deler av pensum de har forstått og hvilke deler de 
ikke trekker inn i ”leken” og derfor kanskje ikke helt har fått tak i. 
Og dette kan jeg snakke med dem om. Ved neste gjennomføring 
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av kurset, vurderer jeg en utvidelse av konseptet der jeg legger på 
et element av storytelling. Men hvordan det går, ja det vil tiden 
vise….   
 

 
 
Illustrasjonsbilde av engasjerte BI-studenter  
 
Jeg ba studentene om tilbakemeldinger på itslearning. Her er noen 
kommentarer:  
”Jeg synes dette var ganske nyttig egentlig, fordi jeg ser lettere hva som 
burde blitt gjort annerledes når vi drar læreboka ut i praksis.” 
”Synes denne øvelsen var strålende! disse må vi ha mange av!” 
”Lærte en del om samarbeid og muligheten som egentlig ligger rett 
foran nesa (som publikum)” 
 

En liten forelesergåte, hva er dette? 

 

Svar nederst i neste kapittel  
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4.4 Polling - avstemming  
Polling er en enkel form for avstemming. Ordet har riktignok en 
annen betydning på norsk, i følge ordboken er nemlig en poll 
(norrønt: pollr) en rundaktig liten fjord eller vik med trangt innløp, 
mens vi i denne sammenhengen forstår det som mulighet for å gi 
din stemme gjennom Internett. Og det er faktisk en svært vanlig 
og sentral funksjon i nettmediet. Internettet er følgelig fullt av 
ymse verktøy som alle gjør det mulig å sette opp spørsmål for 
enkel avstemming som er basert på at du skal velge en av flere 
alternative svar.    

Polling er et effektivt verktøy hvor du kan ”ta pulsen” på hele 
klassen. Det kan benyttes både i for- og etterkant av en 
undervisningsøkt. Dersom du legger en liten plan, kan polling også 
inkluderes i undervisningen, forutsatt at du vil ha studentene på 
nett mens du forsøker å få deres oppmerksomhet nede ved 
kateteret.  

På de neste sidene illustrerer vi ulike måter å benytte polling som 
en del av undervisningen i storklasser. 

 

Det er også mulig å løfte polling inn i selve forelesningen, PCen er jo aldri langt unna 

Polling handler om å få innblikk i hva studentene oppfatter, gjerne 
der og da, og gir ingen tall eller underlag for noen dypere analyse. 
Fordelen er at det oppfattes som enkelt og morsomt. Dette er 
ikke et spørreskjema, men en enkel umiddelbar tilbakemelding og 
et ypperlig grunnlag for ulike læringsaktiviteter; diskusjon, 
fordypning, refleksjon osv. 

Stikkord: 
Tilbakemelding, 
engasjement, ta stilling 
til, ta pulsen, måle 
læring 
 
Grad av forberedelse: 
Lite     Middels    Mye 
 
av Tor 
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Min erfaring er at en enkel web-poll ikke skal ta mange minutter å 
sette opp, ennå kortere tid å lese og besvare (for studentene) og 
at resultatet både er umiddelbart og grafisk, i form av et 
kakediagram eller liste. Dermed kan resultatet benyttes i 
forelesningen som underlag til en plenumsdiskusjon av typen: ”se 
her hva dere stemte”! 

Resultatene kan også med fordel publiseres både i 
diskusjonsforumet på itslearning og Facebook eller andre 
nettkanaler som gir studentene mulighet til å diskutere seg i 
mellom. I et slikt tilfelle vil det være aktuelt å tenke pollen som en 
første hendelse i det som skal skape en debatt eller rett og slett 
dypere læring for studenten. Hensikten med en enkel nettbasert 
poll er å spørre studentene og få svar! Vi vet jo hvordan det er, 
svært mange vil ha vår tilbakemelding om det ene og det andre. Et 
eksempel kan være å be studentene ta stilling til en påstand i 
forkant av en forelesning, noe som gir meg som foreleser flere 
mulighet til å jobbe videre med.  

 

HVORDAN LAGE OG GJENNOMFØRE EN POLL 
Skal du sette opp en poll bør du ha en plan. Du trenger ingen stor, 
avansert plan, men i det minste en idè om hva du ønsker å oppnå. 
Still et par kontrollspørsmål av typen:  

• Hva vil jeg vite?  
• Hvordan oppfatter studentene dette?  
• Hvordan kan dette inngå som en del av undervisningen min?  
• Hvorfor skal jeg bruke min og studentenes tid på dette?  

 



 

47 

 

Dernest lager du en test for deg selv. Er det første gang du setter 
opp en nettbasert poll vil jeg råde deg til å invitere noen av 
kollegene dine til å gjennomføre en testavstemming. På den måten 
blir du kjent med verktøyet og får samtidig en pekepinn på om 
spørsmål og svaralternativer kan fungere.  

I itslearning er det enkelt å sette opp et testkurs hvor du enkelt 
kan invitere testdeltakere og på den måten teste pollen (og annen 
funksjonalitet) som du vurderer å bruke i dialogen med studentene.  

Et annet eksempel:  

Her resultatet av en enkel 
avstemming etter at 
studentene har lest en 
eksamensbesvarelse og jeg 
har utfordret de til å gjette 
hva slags karakter oppgaven 
fikk (Riktig svar var A, noe 
som førte til en spennende 
diskusjon og påfølgende a-ha 
opplevelse til samtlige 66 
studenter som hadde tatt seg 
tid til både å lese oppgaven 
og svare hva de trodde!)  

Med andre ord, det er bare fantasien som setter grenser for hva 
du kan spørre studenten om, og som kan inngå i ditt pedagogiske 
opplegg.  

En annen måte å bruke poll-funksjonen kan være en tilsynelatende 
meningsløs forespørsel om å spørre studentene hvilken landsdel 
de mener de kommer fra?  

Østlendinger 
Vestlendinger  
Sørlendinger 
Trøndere 
Nordlendinger  
Svensker 
Utlendinger  

Dette er både uhøytidelig – men kan også brukes senere som 
segmentering av klassen, og ikke minst at alle studentene og du, 
vet hvordan den geografiske fordelingen i klassen er.  
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Merk deg også at mange nettbaserte poller har flere innstillinger 
som gjør det ekstra spennende og mulig å variere 
svaralternativene. I vår versjon av itslearning, høsten 2012 kan vi 
velge om vi skal synliggjøre resultatet for studentene mens 
avstemmingen pågår eller ikke, om det skal være mulig å se antall 
stemmer og om det skal være mulig å endre stemmen! Med andre 
ord, muligheter for å variere og benytte verktøyet mer målrettet.  

 

Polling er enkelt, forutsett at du vet hva du skal gjøre. Gjør deg 
kjent med de ulike innstillingene og prøv deg fram. Polling er gøy!  

 

Tips! 
• Sett opp et testkurs og gjør deg kjent med muligheter og 

begrensninger i verktøyet  
• Ikke vær redd for å bruke humor og aktualiteter!  
 
Uttalelser fra studenter: 
”Veldig engasjerende med masse morsomme innslag her på its learning, 
avstemminger, diskusjonsforum og lenker” 
”Synes det er veldig bra med kontinuerlig tips til artikler, videosnutter, 
tester og avstemminger gjør det lettere å sette seg inn i faget og det 
vekker også en nysgjerrighet” 
”Det er absolutt en fordel at kunnskapsutviklingen stimuleres utover 
undervisningen på skolebenken. hipp hurra!” 
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4.5 Ting og tang = kraftfulle virkemidler…  
Det er mange måter å aktivisere studentene på, og det må ikke 
nødvendigvis være i form av fysisk eller verbal aktivitet. Det går 
også an å skape mentalt engasjement ved for eksempel å 
visualisere og vise ting og tang. Mange studenter opplever at de 
husker og lærer bedre ved både å lytte og se, istedenfor bare å 
lytte. Det man ser, koples opp mot et tema eller teori og det blir 
dermed enklere å huske.  
 
Som foreleser har jeg alltid med noen ting eller gjenstander og 
bruker disse aktivt i undervisningen. Disse viser jeg til studentene 
samtidig som jeg forklarer teoretiske problemstillinger.  Selv den 
vanskeligste teorien kan forklares enkelt hvis man benytter 
gjenstander til fremvisning og kopler dette opp mot tema som skal 
forklares. På denne måte synkroniserer jeg klassen og skaper 
samme utgangspunkt for læringen.  

Hva mener jeg med ting og tang? 
Det dreier seg om å ta med gjenstander og vise disse til 
studentene mens jeg forklarer teorien. Målet mitt er å aktivere 
flere sanser samtidig. Dette forsterker læringen for mange. Når 
den samme gjenstanden vises ved en senere anledning, vil 
studenten automatisk knytte den til teorien vi gjennomgikk 
tidligere. Dette er det vi kaller ”klassisk betinget læring”. 

 
Fra time i forbrukeradferd: Melketest med nettopp, medbrakt melk! 

Stikkord: 
Vise, illustrere, 
assosiere, demonstrere, 
gøy, overraskende 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Nina 
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Over: En forenklet versjon av den såkalte ”Læringspyramiden”. 

Læringspyramiden handler om metodevalgets effekt på læring. 
Pyramiden finnes i mange utgaver av ulike forfattere og er 
omdiskutert da modellens opprinnelse er uklar. 
Jeg bruker modellen som en tommelfingerregel og ut fra egne 
erfaringer om at jo mer aktivitet, jo mer læring.  Bruk av ting og 
tang (demonstrasjon) er ut i fra modellen en metode som 
fremmer læring. 

En annen grunn til å vise gjenstander i undervisningen, er at dette 
er med på å skape en variert undervisningsform. Dette liker 
studentene. De blir fort lei av kun å lytte til min stemme en hel 
økt (husk konsentrasjonen er borte etter ca 20 minutter). Da er 
det enkelt å falle i søvn eller miste konsentrasjonen. Hvis jeg klarer 
å skape en variert undervisning, og benytter meg av ulike teknikker, 
vil forelesningen bli mer interessant og levende. Eksempler på 
dette kan være bl.a å benytte tavlen, vise en powerpoint 
presentasjon, skrive på flippover, vise youtube-filmer, lytte til 
musikk, danne gruppediskusjoner, og vise ulike gjenstander. Alt i 
en økt.  
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Når jeg har med gjenstander som jeg viser til studentene er det 
aldri tilfeldig. Det må være gjenstander som har noe med det tema 
jeg skal undervise i. La meg komme med noen eksempler. 

I markedsføringsfaget har vi et tema som omhandler 
produktgrupper og produktlinjer. I korte trekk betyr dette at jeg 
skal forklare studentene at det finnes mange ulike produkter innen 
en og samme kategori. For å forklare dette enklere, tar jeg med 
alle typer melkesjokolade fra Freia. Og de er det mange av! Disse 
viser jeg til studentene og med dette får jeg illustrert sjokoladens 
produktdybde. Med svært få ord, men kun ved å vise noen 
sjokolader, lærer jeg studentene teorien om produktdybde og 
produktbredde. Studentene blir like overrasket og engasjerte hver 
gang, de er nemlig ikke klar over at Freia har så stor dybde og 
bredde i sitt sortiment!  

 

 

 

Et annet eksempel er å ta med ting når jeg skal undervise temaet 
om ”hvordan prise et produkt?” Her tar jeg med ting jeg finner 
hjemme. Jeg stapper bagen full av blant annet en parfymeflaske, et 
lite bilde, en snusboks, en støvel, en Red Bull, et kamera, en 
ølboks og en iPad.  Så tar jeg frem tingene, en etter en, og for hver 
ting jeg viser, stiller jeg følgende spørsmål til studentene: ”Hva er 
dere villig til å betale for denne?”. Og da får jeg alltid det samme 
spørsmålet tilbake: ”Jammen Nina, det kommer jo an 
på…”. ”Kommer an på hva?” spør jeg tilbake. Og så er diskusjonen 
i gang. Studentene kommer med masse gode argumenter, og de 
aner ikke en gang at de har med litt teori oppi det hele. Derfor er 
det viktig at jeg som foreleser noterer på tavlen det jeg vil at 
studenten skal fokusere på for så å kople opp teori senere i 
diskusjonen.  
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Tingene som jeg benytter må tilpasses både tema og klasse. 
Studentene klarer ikke å skape den samme interessen hvis de ikke 
har noe forhold til de tingene som blir vist. Ta derfor med ting 
som de har kjennskap til og som de kan identifisere seg med.  

Et tredje eksempel er å bruke de tingene som allerede eksisterer i 
auditoriet. Hva er det alle studenter har med seg og er svært 
opptatt av? Jo, nemlig mobiltelefonen! Så da ber jeg studentene om 
å få låne fem ulike telefoner. Deretter viser jeg dem frem til resten 
av klassen, og sammenlikner dem med hverandre med hensyn til 
både utseende, design, brukervennlighet og hva det enn måtte 
være. Dermed er diskusjonen i gang igjen. Nok en gang er det 
viktig å kople diskusjonen opp mot teorier, og disse kan med hell 
noteres eller tegnes på tavlen under selve diskusjonen.  

Studentene er garantert med hvis jeg evner å stille riktige spørsmål. 
Still spørsmål hele tiden. Provoser gjerne. Få dem til å tenke. Få 
dem til å reflektere. La dem snakke. Jeg bestemmer hvem som får 
ordet. Hvis ingen melder sin interesse for å snakke, peker jeg ut 
en tilfeldig student (cold call). ”Du som sitter der oppe med grønn lue. 
Hva heter du?” Og han med den grønne luen svarer: ”Jonathan.” Og 
jeg spør han videre: ”Hvilken telefon ville du har foretrukket?” 
Jonathan svarer: ”Den ene Nokia`en som ligger der.” Og jeg 
fortsetter: ”Hvorfor nettopp den? Kan du utdype det litt?”. Og så må 
Jonathan argumentere for sine påstander. Videre plukker jeg ut en 
annen student som sitter helt i den andre enden av auditoriet, og 
jeg spør han: ”Er du enig i det Jonathan mener?” Og da må han gjøre 
rede for sine meninger og ta et standpunkt med hensyn til det 
Jonathan nettopp sa. Deretter henvender jeg meg på nytt til 
Jonathan og ber han reflektere over det han andre sa. Ofte 
involverer jeg inntil fire-fem deltakere aktivt, samt at det alltid er 
flere som ønsker å ta ordet når diskusjonen kommer i gang. 

Resten av klassen følger nøye med. Dette er deres arena. Dette er 
tema de kan og interesserer seg for (tema om mobiltelefoner). 
Det gjør ingen ting at jeg ikke er på deres kunnskapsnivå når det 
gjelder mobiltelefoner. Min oppgave er å styre diskusjonen i riktig 
retning. Dette gjør jeg ved hjelp av å vise mobiltelefonene og stille 
riktige spørsmål. Det er så enkelt som det. Det handler egentlig 
bare om å tørre - good luck! 
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Tips!  
• Husk å ta med ting som har med tema å gjøre. 
• Ikke glem at studentene kanskje er noen (få) år yngre enn deg. 

Deres interesser kan da variere noe med din. Husk derfor å ta 
med ting som de har et forhold til og kan identifisere seg med. 
(Å ta med en stjernekikkert kan for mange bli litt for sært og 
lite interessevekkende,- da er det bedre å ta med en 
mobiltelefon, en DVD eller en potetgullpose…) 

 
Uttalelser fra studenter 
”Det er veldig mye enklere å huske teoriene når dette blir visualisert.” 
”Det er alltid så morsomt når foreleser gjør noe annet enn å kun 
forelese!” 
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4.6 Konkurranser 
Alle har et mer eller mindre velutviklet konkurranseinstinkt. 
Spørsmålet er om det er mulig å spille på studentens 
konkurranseinstinkt i forbindelse med læring? Min erfaring er at 
det er det. Jeg vil også gå så langt å påstå at en konkurranse med 
aktiv studentdeltakelse skaper mentale bilder fra forelesningen. 
Dette øker motivasjon for mer læring og samtidig gjør det 
enklere å huske faglig stoff. På de neste sidene skal vi dele noen 
erfaringer med å gjennomføre konkurranser i forelesninger og i 
itslearning.  

Et eksempel på konkurranse som læringsaktivitet.  
Jeg har laget en ”ting og tang” lek som lager litt liv og røre blant 
studentene. Dette trigger konkurranseinstinktet og skaper en 
felles opplevelse som vi kan tenke tilbake på som lærerik, morsom 
og annerledes.  
Det er flere måter å organisere plenumskonkurranser på. I fag 
hvor det er mulig å vinkle læringen til noe konkret, som 
studentene selv eier og har med på skolen, er det fristene å foreslå 
en enkel konkurranse: ”Første mann til dommeren med tingen, får 
poeng”. Her er en beskrivelse og noen bilder fra en time i 
Bedriften høsten 2011. 

Et eksempel er hvordan få over 200 studenter til å konkurrere om 
å finne fram “ting og tang” fra den første og andre industrielle 
revolusjon? 

 

Stikkord: 
Engasjerende, gøy, 
delaktighet, vinner-
instinkt, fellesopplevelse 
 
Grad av forberedelse: 
Lite     Middels    Mye 
 
av Tor  
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Hva gjorde jeg?  
Jo, etter å ha messet og manet til konsentrasjon i nesten 2 ½ 
forelesningstime, tettpakket med informasjon om utviklingen fra 
midten av 1700-tallt og fram til ca 1945, legger jeg inn en 
konkurranse! Først tvinger jeg studentene til å sette seg på andre 
plasser – det vil si jentene på den ene siden av auditoriet og gutta 
på den andre. Konkurransen er mellom guttene og jentene. 
Dernest velger jeg ut tre studenter til å hjelpe meg. En jente, en 
gutt samt en ”dommer”.  

 

Postindustrielt kaos. Forberedelser til konkurranse, alle ungdommene til midten? 
 
De utvalgte hjelperne, en jente og en gutt, skal ta imot ”ting” og gi 
de til dommeren. Den som leverer ”tingen” først, får et poeng. Jeg 
har laget en enkel PowerPoint (se nedenfor) hvor viser en og en 
ting de skal konkurrere om å sende ned først. Den første tingen – 
fra første industrielle revolusjon, er noe av ”bomull”. Det laget, 
jentene eller guttene, som klarer å få fram en ”ting” av bomull 
først får dermed ett poeng. Og slik fortsetter det. I alt har jeg laget 
ferdig 21 spørsmål, om ”ting” fra den første og andre industrielle 
revolusjon som studentene nå konkurrer om å finne fram og 
sende ned til ”dommeren” først.  
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Begge skjermbildene etter at alle oppgavene er eksponert 

 

Action…. 

 

Vinnerne applauderer seg selv - vel vitende om at det er på tide å rydde i håndvesken! 
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Det blir svært god stemning, med klapping og “hoiing” av ren 
lettelse fordi dette er lærerikt, men også underholdende.  

Og lærer de noe av dette? Jo, det mener jeg absolutt! 
Tilbakemeldingene fra studentene var så å si entydig positive. 
Dette vil de har mer av! Dessuten er dette en annen måte å vise at 
endringene med de to første industrielle revolusjonene fortsatt i 
aller høyeste grad er rundt oss.  Utfordringen spesielt for gutta er 
jo at jentene går og sleper rundt på halvparten av alle ting som 
kom med begge de industrielle revolusjonene i “håndvesken” sin, 
men det er en annen historie. 

Dessuten tror jeg at en konkurranse både gjør noe med hva 
studenten husker og ikke minst med innstillingen til faget og 
forelesningene. Når jeg varierer det som skjer i timene, blir det 
større temperatur og mer velvillig innstilling til å lære mer. Med 
utgangspunkt i at deltakelse og forsøket på å vinne er viktigst, 
delte jeg klassen i ”jenter” og ”gutter” men det er fint mulig å dele 
de opp i landsdel/hårfarge/andre kjennetegn. Det er bare fantasien 
som setter grenser for hvordan du kan iscenesette en 
konkurranse.  

Et annet eksempel: En enkel pro/contra-øvelse eller synliggjøring 
av argumentasjon.  

 

Illustrasjonsbilde fra Think sine websider 
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Et av målene med innføringskurset Bedriften, er å øve opp 
refleksjon og analytiske ferdigheter. I tillegg prøver jeg å lære 
studenten om at ”min mening” i en skriftlig akademisk oppgave 
gjør seg dårlig. Hvordan skal jeg skape et bilde og en 
fellesopplevelse som gjør dette visuelt? Jo, jeg valgte meg et objekt 
som alle kjenner, nemlig en elbil, norske Think. Så ba jeg alle 
studentene bruke et par minutter i små kjønnsdelte 
summegrupper. Jentene skulle skrive opp alle FOR argumenter for 
elbil og guttene MOT argumenter.  

I denne pro/contra-øvelsen teller jeg ikke poeng, men deler av 
tavla på midten og ber to gutter hjelpe meg å notere ned 
argumenter FOR elbil (som alle guttene i salen har tenkt ut) og to 
jenter som notere MOT argumenter. Først noterer vi ned 
argumentene på tavla. Det fungerte over all forventning. Vi fikk 
tavla full av FOR og MOT argumenter. Ingen ”personlige” 
meninger var tillatt, disse ble også enkle å identifisere som synsing. 
Jeg tok opp igjen denne øvelsen mot slutten av kurset som 
repetisjon og påminnelse om hvordan argumenter kan settes opp.  

 

Bilder lagt ut i itslearning etter aktiviteten  

Den norske (nisse)modellen 
Min foreløpige mest avanserte konkurranse, er et forsøk på å lage 
en visuell oversikt over den norske velferdsmodellen. Studentene 
skal konkurrere om å henge riktige bilder på en tidslinje på tavlen. 
Bildene er av ulike ting, sentrale hendelser i velferdsstatens 
historie samt noen kreative og ikke fullt så sentrale bilder. Riktig 
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plassering gir et poeng. Nok en gang er det jentene mot guttene 
og jeg plukker ut to av hvert kjønn som skal representere lagene. 
Bildene viser jeg som PowerPoint slik at alle kan følge med og 
hjelpe til med å få flest poeng.  

 

Flinke jenter strever med unionsoppløsningen 

Den første gangen jeg gjennomførte dette ble det mye støy 
og ”googling”. Derfor forbød jeg netthjelp og plasserte nisselue på 
studenter som enten jukset eller svarte feil! Selve konkurransen 
tok så å si første time, altså 45 minutter. Her ble det stor 
deltakelse på enkelte bilder og mindre på de mer pensumnære 
oppgavene. I den neste timen fjernet jeg de mindre viktige bildene 
og gjennomgikk grundig de seks-syv viktigste kjennetegnene ved 
den norske velferdsmodellen.  

Den andre økten er trolig en av mine mest vellykkede 
forelesningsøkter noen sinne. Dette skyldes garantert at jeg fikk 
nullstilt studentene, i tillegg til at de aktivt deltok i å skape 
oversikten over fagemnet og nå var de dypt interessert i hvordan 
dette hang sammen. Selv om jeg brukte mye tid på å tenke ut, 
teste og gjennomføre denne aktiviteten fikk jeg avdekket så utrolig 
mye mer enn gjennom en ordinær forelesning i velferdsstaten. Det 
viktigste var at klarte å motivere studentene til selv å ta fatt på 
pensum.  
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Oversikt over utstyret. Jeg innrømmer at dette er litt på siden av en 
tradisjonell forelesning. Men du verden så bra respons jeg fikk på den 
faglige delen av forelesningen om velferdsstaten – om den norske 
modellen.  

YouTube-konkurranse 
Jeg har gjennomført 
flere konkurranser i 
itslearning. Her har jeg 
invitert studentene til 
å sende meg YouTube-
videoer. Videoene 
deles i to kategorier: 

1) faglig nyttig 
2) morsom/ 
underholdende. 

Studentene er svært 
flinke til å finne 
spennende og gode 
ressurser som jeg ville 
ha brukt dager, uker 
eller kanskje aldri 

hadde funnet. Dessuten får jeg aktivert godt og vel halvparten av 
studentmassen. Klassen stemmer gjennom ”poll” på de beste 
bidragene. Premiering vanker til de som har fått flest stemmer i 
siste forelesning!  
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Uttalelser fra studenter: 
”Hjelper til å aktivere klasserommet til diskusjoner og kreativ tenking, 
morsomt” 
”Motiverende, med slike virkemidler blir det mer liv i faget, føler at 
foreleser virkelig ønsker å involvere og motivere.” 
”Det er veldig inspirerende å aktivisere oss studenter i timen. Pluss at 
det er fint med annerledes forelesing.” 
”Bra med variasjon i forelesningene. Tror det kan være med å bidra til 
at elevene blir litt mer aktiv i timene og faktisk blir nødt til å følge med. 
Samtidig virker det som du koser deg veldig med disse lekene og det 
også bidrar til at det blir interessant å gå i forelesningene dine når de 
blir så uforutsigbare.” 
 
Refleksjon om bruk av konkurranser 
Jeg synes det er vanskelig å si noe generelt om hvor mye tid jeg 
har brukt på dette. Ja, noe forberedelser ble det, i form av 
planlegging samt noe prøving og feiling. Tilbakemeldingene tyder på 
at de vil delta og liker variasjon –også konkurranser. Til neste år 
skal jeg forbedre disse og videreutvikle nye konkurranser. Ikke 
konkurranser hver økt, men av og til spille på 
konkurranseinstinktet for å motivere til dypere læring.   
 
 
En liten forelesergåte, hva er dette? 

 
Svar kan du koble deg på i neste kapittel… 



 

62 

 

4.7 Eksempelets makt 
Mange studenter synes det er vanskelig å forstå teori. Ei heller 
klarer de å se sammenhengen mellom teori og praksis.  Som 
foreleser, er min rolle å få studentene til å se denne 
sammenhengen, og da er det ulike undervisningsteknikker jeg kan 
benytte. I følge Bjarne Herskin betraktes eksempler som noe av 
det viktigste verktøy vi forelesere benytter i planleggingen av en 
forelesningsøkt (Herskin, 2004). Eksempelbruk er en måte å vise 
hvordan man kan anvende teorien på. For de studentene som har 
liten eller ingen praktisk erfaring fra arbeidslivet, kan 
eksempelbruk hjelpe dem til å forstå teori.  
Eksempelbruk er en av mange pedagogske teknikker som kan 
benyttes i undervisningssammenheng for å forklare for eksempel 
en problemstilling. Det er en effektiv måte å få studentene til å få 
en dypere forståelse av den teorien pensumboken presenterer. 
Mange forelesere er svært bevisste på bruken av eksempler i sin 
undervisning, nettopp fordi de ser hvilket læringsutbytte det gir 
studentene. 

Studentene, som til tider synes fagene er alt for teoretiske, blir 
ofte frustrerte av at de ikke klarer verken å forstå teorien, ei 
heller å forstå nytten av denne. Faget kan være komplisert, har 
mange vanskelige faguttrykk og studenten opplever faget som 
tusen forskjellige brikker som ikke henger sammen. For disse 
studentene, er det ofte bare et lite eksempel som skal til for at 
brikkene faller på plass og danner et helhetlig bilde.  

 

Målet: engasjerte og deltakende studenter 

Stikkord: 
Visualisere, koble teori 
og praksis, forklare, 
motivere, variasjon, 
relevans 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
av Nina 
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Bruk av eksempler gjør undervisningen mer spennende, mer 
interessant, mer fargerik og mer levende. Både for studenten og 
meg! Det ene lille eksempelet kan være avgjørende for hvorvidt 
studenten får en ”knagg” å henge teorien på. Disse knaggene er for 
mange helt avgjørende for videre læring. 

Når jeg bruker eksempler, får studentene en felles og konkret 
referanseramme og et felles utgangspunkt for den videre 
undervisningen. Før jeg forklarer, synkroniserer jeg klassen ved 
først å komme med et eksempel. Nå er alle på ”lik linje” og alle 
har de mer eller mindre de samme bildene i hodet. 

Med en lett omskrivning av et ordtak, kan man si at ”et eksempel 
kan si mer enn 1000 ord”! Jeg mener at det er grunn til å fokusere 
enda mer på eksempelbruk i forelesningen, i hvert fall hvis vi 
ønsker å øke studentenes læringsutbytte. 

Hvordan bruke eksempler effektivt? 
Jeg bruker ofte lang tid på å forklare et eller annet teoretisk-
abstrakt, men dessverre ser jeg lite tegn til forståelse fra 
studentene. Når jeg kommer med et eksempel, opplever jeg at det 
går et lys opp for studentene. Og da tenker jeg, ”så enkelt kan det 
altså være!” Men akk nei. Så enkelt er det ikke, det er nemlig ikke 
bare å komme med et hvilket som helst eksempel. Eksempelet bør 
være relevant til den teorien du ønsker å formidle i tillegg til at det 
bør tilpasses målgruppen slik at det berører dem og helst får dem 
til å identifisere seg med eksempelet. Det betyr at det er viktig å 
planlegge eksempelbruken nøye før hver forelesningsøkt. 

Når jeg forbereder en forelesningsøkt, tar jeg alltid utgangspunktet 
i læringsmålet for økten (ref. samstemt undervisning, kap 3 og 9). 
Deretter går jeg grundig igjennom temaet som det skal undervises 
i og bevisstgjør meg selv på målgruppen. Hvem er det jeg skal 
formidle mitt budskap til og hvordan skal jeg formidle det? Det er 
mange aktiviteter og teknikker jeg kan benytte.  Utfordringen er: 
Hvilket eksempel skal jeg bruke denne gangen? Og hvor skal jeg få 
det fra? Eksempler er det mange av. Men de må være gode, og skal 
passe perfekt til det gitte tema og målgruppe.  Jeg kan lage et 
fiktivt eksempel, fortelle en historie, eller jeg kan bruke reelle 
hendelser. Noe som står i dagens avis, kanskje?  

Mine studenter har en gjennomsnittsalder på 24 år. Men hva vet 
jeg egentlig om disse studentene? Hva interesserer dem? Hvilken 
type musikk liker de? Hvordan tar de beslutninger? Hvilke behov 
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har de? Og slik kan jeg fortsette. Det jeg vet er at dette er en 
gjeng studenter som i hele sitt liv har levd med internett. ”Det 
norske leksikon” er ikke i deres vokabular. De har liten erfaring 
med fasttelefon, de har alltid mobiltelefonen i lommen. De har 
aldri sett en kassettspiller før, for dem gjelder kun iPod eller 
iTunes. De opplevde ikke OL i Lillehammer i 1994. De har aldri 
sendt et brev i posten før,- de har jo Facebook og Skype. Her er 
det faktisk jeg som må synkronisere meg med studentene og deres 
virkelighet. 

Sony timeline 
Et eksempel på hvordan vi kan synkronisere oss med studentene 
er Sony timeline som Tor har brukt i flere av sine kurs. Ett 
produkt som alle studenter kjenner godt er Playstation.  Det er 
imidlertid mindre kjent for dem hvordan deres produktutvikling i 
et historisk perspektiv ser ut. 

 

Kilde: http://gizmodo.com/5485809/the-sony-timeline-birth-rise-and-decadence 

Vårt poeng er: det er ikke bare å finne noen eksempler, og håpe at 
de fungerer. Eksemplene må passe til målgruppen. Jeg kan tenke 
i dagevis på å finne akkurat det eksempelet som egner seg. Det 
ene eksempelet som kan være avgjørende for hvorvidt jeg klarer å 
formidle mitt budskap eller ei. 

Samhandling gjennom dans 
Et eksempel behøver ikke bare være en kort forklaring eller bilder, 
men noe helt annet for eksempel en dans!  Jeg underviser i faget 
Tjenestemarkedsføring. Her er ”samhandling” mellom serviceyter 
og kundene et sentralt tema. Før jeg legger ut med min lange 
forklaringer og definisjoner om hva samhandling er, spør jeg om 
noen har lyst til å danse med meg. Og det er alltid noen som 
melder seg frivillig.  Salen er musestille av forventninger, og jeg har 
nå både fått 100% oppmerksomhet, samt at jeg har fått klassen 
synkronisert.  
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Hva skjer? Vel, jeg ber han føre meg, han er jo gutt! Og så danser 
vi,- uten musikk. Og jeg lar meg føre av hans fortreffelige 
kroppsbeherskelse. Dette varer i ca. 1 minutt. Så takker jeg for 
dansen, og applausen fyrer løs.  

 

Hva nå? Jo, nå spør jeg klassen hva de opplevde med denne 
danseoppvisningen. Og vi diskuterer. Om vår evne til å 
samhandle, hvem som styrte, hvilke faktorer som påvirket vår 
dans, og så videre. Til slutt kommer vi frem til hva samhandling 
egentlig er, og det er på tide for meg å legge frem den teoretiske 
forklaringen. Jeg har gjort denne danseøvelsen i flere 
sammenhenger og gjort meg noen viktige erfaringer knyttet til 
hvordan jeg skal håndtere de ulike situasjonene som kan oppstå.  

Tips! 
• Bruk eksempler som studentene kan identifisere seg med. 
• Klarer du å involvere studenten aktivt (også fysisk) i 

eksempelbruken, så gir dette en sterkere effekt. 
 
Uttalelser fra studenter: 
”Eksempelet du brukte for å forklare teorien om atferd, fikk meg til 
endelig å forstå hva den egentlig dreide seg om.” 
”Dansen var et godt eksempel på samhandling, særlig da Nina strittet i 
mot og viste at samhandling kan være vanskelig” 
 

Svar på forelesergåte: 
Nærbilde av en 
standard VGA-
skjermkontakt. Den du 
kobler til egen PC for å 
vise noe på 
storskjermen 
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KAPITTEL 5 

Flammekasterpedagogikk  
 

Finnes det en enkel oppskrift på hvordan vekke og holde 
oppmerksomheten i en forsamling studenter? Neppe. Hver og en 
må arbeide med sin egen stil og ikke minst finne en balanse 
mellom faglig formidling og dialog med mottakerne. Dette er et 
forsøk på å beskrive noen ingredienser i en formidlingsmåte som 
både er hjemmelagd, amatørmessig og svært normativt. Jeg har 
valgt å kalle det for ”flammekasterpedagogikk”. Dels for å 
provosere ”pedteoretikere” som ikke praktiserer sin boklige 
visdom, men også fordi jeg gjennom mange år har funnet fram til 
en metodikk som jeg aktivt bruker både for å lage temperatur og 
skape spenning i forelesningene. 
 
Å kaste flammer rundt seg på intetanende studenter er helt 
forkastelig, men er altså bare en metafor. Kanskje ikke spesielt 
treffende for det jeg holder på med heller. Dersom vi først tenker 
på selve redskapen, så ser jeg for meg at jeg som foreleser har alle 
muligheter til å lage energi av de rareste ting og uttalelser. Dernest 
tenker jeg at formidleren både har og er en slags dyse som kan 
reguleres. Altså, noe av greia er at jeg diskuterer og hisser meg 
opp over egne uttalelser slik at jeg skaper en spenning hos 
studentene rundt ”hva mener han egentlig?”. Det andre er at jeg 
spiller et slags skuespill med meg seg der jeg prøver å skape rom 
for undring.  Og så slipper jeg meg løs. 
 
Jobbe går ut på å holde på interessen blant et publikum, mitt altså 
studentene, som sitter passivisert i inntil 3x og noen ganger 4x45 
minutter, og skal fylles opp med kunnskap. Dette er selvsagt bare 
noe de færreste får til, snakke og beholde spenningen over lang tid. 
Det er stor avstand fra lavmælt formidling av dybdekunnskap med 
en monoton og messende stemme – mens jeg på den andre 
ytterligheten tar sats, hisser meg opp over fiktive stereotyper, 
eller dagsaktualiteter med det for øye å få studenten opp av 
modus: passivt mottakende til modus: fram på stolkanten og 
undrende, hva skjedde egentlig nå? Mener han disse tingene? Hva 
har det med meg å gjøre? Seriøst, er det oss han snakker om?  
 

Stikkord: 
Provokasjon, vekke opp, 
overraskende, 
stemmebruk, kraft, 
improvisasjon 
 
Grad av forberedelse: 
Lite*)   Middels   Mye 
 
av Tor 
 
*) veldig personavhengig 
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Faktisk har jeg funnet ut at jo mer normativ jeg er, jo mer røre 
lager jeg i hodet på studenten. Så – og det er svært viktig, etter et 
slikt ”delvis kontrollert utbrudd” jobber jeg med et emne, en 
modell, knyttet til et kunnskapsmål som er sentralt i kurset. 
Utbruddene fungerer dermed både som interessevekkere og ikke 
minst brudd i mer ”tradisjonell” gjennomgang.  
 
Denne utradisjonelle formidlingsformen fungerer også som en 
isbryter i auditoriet.  Studentene lar seg lett rive med og jeg kan 
kombinere student- og plenumsaktiviteter, eller summegrupper.  
Jeg legger rett og slett til rette for at studentene kan bruke ord 
om det de opplever og tenker.  
 

 
Humor og provokasjon kan bidra til å skape stemning og lystige episoder, her en slik, 
fotografert fra hofta med iphonen min. 
 
Susan og Robert  
At vi i høyere utdanning har fått flere av typen mindre indre 
motiverte studenter, i denne boken omtalt som ”Roberter”, og at 
det er langt mellom ”Susaner” (Se kapittel 6) setter også andre 
krav til min jobb som motivator. Robert vil i utgangspunktet ikke 
interessere seg særlig for verken faget mitt eller undervisningen 
min.  Han tenker at han ikke har noe å vinne på og forstå, han skal 
bare bestå eksamen, få en grad og dernest en godt betalt jobb. Jeg 
imidlertid, vil ha han til å stille spørsmål, begynne å tenke og ikke 
minst forsøke å finne ut hvordan faget henger sammen.  
 
Jeg mener at jeg kan treffe disse typene midt i planeten med noe 
obskure påstander om deres grunninnstilling til livet, og ja, jeg går 
rett i strupen på dem, og de må gjerne lulle seg inn i at deres 
genialitet og timelange innsats i PlayStations spillverden vil 
garantere dem de feteste jobbene og de beste lønningene. 
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Men ”Nope”. Det er det bare å glemme. Det er konkurranse om 
de beste hodene i arbeidsmarkedet – og mindre fokus på å sikre 
seg en ”nokså godt”-arbeidstaker med ett eller flere mystiske hull i 
CVen. Og det virker! Jeg får de faktisk til å tenke seg om.  
 
Dersom jeg skulle forsøke å beskrive galskapen med andre ord? 
Det handler om å slippe seg løs og slippe hemninger, slik at 
studentene merker energien – dersom de responderer positivt er 
det bare å fortsette. Det er ikke nødvendig å forberede seg helt 
ned i detalj, bare sørg for at det du sier har nok kraft i seg. At du 
sier ting som er gjennomtenkt men ikke ned til siste lille detalj 
skaper bare ekstra spenning og gir hjernen noe å bryne seg på. 
Det at det er overlatt noe rom til å ”skyte fra hofta”, prøve og 
feile er bare spennende.   
 

 
 
Pedagogikk er både kunst og vitenskap. Skulle jeg velge et 
utgangspunkt for hva som er min oppskrift er det faglig trygghet og 
presentatorisk selvsikkerhet som gjør meg i stand til å 
gjennomføre en undervisningsøkt foran et publikum, uansett 
størrelse. Men det er selvsagt forskjell på virkemiddelbruken i 
tillegg til at hver og en må finne sin stil. Provokasjon og 
undring fører til at studentene lar seg motivere til arbeid med 
faget – hva mer kan jeg som foreleser ønske meg? En viktig 
erkjennelse er at det som virker for meg, ikke nødvendigvis virker 
for andre.  
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KAPITTEL 6 

Academic Susan og Non-Academic Robert 
- om ulike tilnærminger til å lære 
 

Individuelle forskjeller i læring 
Intelligens, personlighet og læringsstil påvirker hvordan hver 
enkelt av oss lærer. For eksempel viser studier at 
personlighetstrekket ”samvittighetsfullhet”(eng. conscientiousness) 
er viktig for å oppnå gode skolekarakterer (Noftle and Robins, 
2007). Selvdisiplin er en del av dette personlighetstrekket og 
forskning viser at høy selvdisiplin gir gode karakterer (Duckworth 
and Seligman, 2005).   

 

Den australske forskeren John Biggs har laget to ”erketyper” av 
studenter, og han kaller dem ”academic” Susan og ”non-academic” 
Robert (Biggs & Tang, 2007). Susan beskrives som en klassisk 
student slik vi kjenner universitetsstudenten tilbake til 1970-tallet.  
Hun er indre motivert og drives av å forstå det hun skal lære, og 
hun vil til bunns i det hun jobber med. Robert på den andre siden 
representerer allmenngjøringen av høyere utdanning. De siste 30-
40 årenes samfunnsutvikling har resultert i at ”alle” skal ha høyere 
utdanning.  Robert motiveres av at han ved endt studium vil ha en 
god jobb. Han er med andre ord mindre opptatt av hva han lærer, 
og mer opptatt av å bestå eksamen.  Han er eksternt motivert og 

Stikkord: 
Individuelle forskjeller i 
læring, personlighet, 
læringsstil, tilnærming til 
å lære, Susan, Robert og 
Peter 
 
Av Anne 
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bruker pugging og reproduksjon av kunnskap som virkemidler for 
å stå til sine eksamener.  

En tredje studenttype, la oss kalle han ”strategic” Peter, motiveres 
av gode karakterer.  For å få gode karakterer (og senere en 
toppjobb) må Peter tilegne seg de ”rette” kunnskapene og 
ferdighetene. Han er derfor opptatt av hva som er relevant for 
eksamen og er meget selektiv når det gjelder læringsaktivitetene, 
om de er effektive og nyttige nok. 

Tilnærming til å lære 
Susan, Robert og Peter representerer tre ulike typer tilnærminger 
til å lære.  Alle studenter vil finne noe av seg selv hos alle tre.  En 
student kan ha en ”Susan”-tilnærming i ett fag, og en ”Robert”-
tilnærming i et annet. Et eksempel er markedsføringsstudentene og 
finansfaget. De fleste mestrer markedsføringsfagene bra, men 
mange har liten interesse for, eller ser ingen verdi av å lære finans.   

Tilnærming til å lære er et teoretisk konsept som hører inn under 
teoriene om læringsstiler og individuelle forskjeller i læring.  
Konseptets to hovedbegreper er strategi og motivasjon for å lære. 
Se forenklet tabellmodell. 

Type Tilnærming  Motivasjon  Strategi  

Susan  Dybdetilnærming  Søker 
mening  

Utforskende  

Peter  Strategisk 
tilnærming  

Gode 
karakterer  

Tid/nytte fokus  

Robert  Overflatetilnærming  Bestå 
eksamen  

Pugging/Reproduksjon 

 
Modeller er forenklinger av virkeligheten og vi kan selvsagt ikke 
bruke en slik inndeling av studentene våre slavisk.  Hensikten med 
å presentere Susan, Robert og Peter i denne boken er tosidig; 1) å 
gi et bilde av hvordan studentene tilnærmer seg sine 
læringsoppgaver ulikt, og 2) å gi en felles referanseramme når vi 
diskuterer og deler undervisningspraksis. 

Litt mer om de tre ulike tilnærmingene og hvordan de måles.  
Studentenes tilnærming til å lære kan kartlegges gjennom et 
måleinstrument som heter ASSIST som består av 52 spørsmål.  
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Den engelske versjonen samt skåringsnøkkel finner du her: 
www.etl.tla.ed.ac.uk/questionnaires/ASSIST.pdf. Den norske 
versjonen kan du laste ned på bokens bloggside.  Instrumentet er 
utviklet av Tait, Entwistle and McCune i 1997, se full referanse i 
skåringsnøkkelen.  

Studenter med hovedvekt på dybdetilnærming til læring 
karakteriseres ved at de: 
• Prøver aktivt å forstå emnet   
• Søker etter meningen med det de lærer 
• Lærer gjennom å stille kritiske spørsmål 
• Er motivert gjennom interesse for emnet 
• Relaterer nye ideer til egen kunnskap/egne erfaringer 
• Relaterer teorier og modeller til erfaringer fra hverdagen 
• Tenderer til å lese og studere utover kursets oppsatte 

pensumlitteratur 
Disse studentene viser aktivt engasjement og personlig interesse i 
temaet drevet frem av indre motivasjon.  De har en intensjon om 
å forstå temaet og anvendelsen av det. Videre mestrer de å holde 
en oversikt over temaet, jobber kontinuerlig med strukturer og 
kobler inn relaterte tema.  De er nysgjerrige og stiller spørsmål 
samtidig som de utøver en viss kritisk holdning for å sikre 
sannheten i kunnskapen. De søker hovedpoenget og trekker 
konklusjoner. 

 

Illustrasjonsbilde: En utfordring ved å ”stimulere” Robert, vi risikerer å ”kjede” Susan.  
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Studenter med hovedvekt på overflatetilnærming til læring 
karakteriseres ved at de: 

• Prøver å lære gjennom å memorere informasjon fremfor å 
forstå den 

• Prøver å huske informasjon som er nødvendig for eksamen 
• Lærer seg ting utenat for å reprodusere til eksamen 
• Konsentrerer seg om detaljer fremfor oversikt 
• Klamrer seg til pensum 
• Er redd for å mislykkes 
• Har intensjoner om i første rekke å bestå eksamen 

 
Studenter med høy score på overflatetilnærming har - 
sammenlignet med de andre to scorene - en tendens til å oppfatte 
kursets mål som et ”nødvendig onde” og legger inn akkurat nok 
energi til å nå målet (bestå eksamen).  Det er mange grunner til 
denne holdningen, men den vanligste er dårlig motivasjon for å 
tilegne seg kunnskaper om nettopp dette emnet. Det kan også 
dreie seg om for liten tid til egentlig å kunne delta, at studenten av 
natur er ”ikke-akademisk” anlagt og fortrekker andre 
undervisningsmetoder enn f. eks forelesning og selvstudium. 

De positive sidene ved dybde- og overflatetilnærming kan 
kombineres i en strategisk tilnærming.  Studenter med hovedvekt 
på strategisk tilnærming til læring karakteriseres ved at de: 

• Har intensjon om høy karakter 
• Organiserer seg optimalt for å oppnå best mulig effekt 
• Sikrer seg at kursmaterialet og læringsforholdene er 

tilfredsstillende 
• Bruker tidligere eksamensoppgaver for å forutsi 

eksamensspørsmål 
• Er oppmerksom på alt av informasjon i forhold til eksamen 

 
Studenter med tendens til strategisk tilnærming til læring i kurset 
har høye ambisjoner og er motivert av gode karakterer.  De er 
godt strukturerte og søker umiddelbart å finne hva som må til for 
å lykkes og retter innsatsen sin inn etter det. 

Vår utfordring i auditoriet handler om hvordan vi best kan fremme 
læring for alle disse tre studenttypene når vi har storklassen som 
utgangspunkt. 
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6.1 Hvordan engasjere Robert?  
Denne idéboken beskriver en rekke aktiviteter for å engasjere og 
aktivisere studentene i undervisningssammenheng.  Ut i fra teorien 
om tilnærming til å lære (se over), er det først og fremst Robert-
studentene som trenger en ekstra dytt og må aktiviseres for å få et 
bedre utbytte av undervisningen. Som eksemplene i boken 
beskriver handler dette om å skape felles referanserammer, 
variere undervisningsmetodene, motivere, bruke eksempler, 
visualisere, involvere og så videre. Dersom vi som forelesere 
planlegger og gjennomfører undervisningen med fokus på de 
studentene med overflatetilnærming (Robert-studentene), er det 
imidlertid en fare for at de andre studentene ikke får nok 
utfordringer og mister motivasjon.  Med andre ord, her gjelder det 
å finne en god balanse mellom å sikre at alle er med, samtidig som 
det legges til rette for utfordringer på flere nivåer.   

 

Nina og et knippe ”glansbildestudenter” håndplukket til ekstraundervisning 
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6.2 Hvordan engasjere Susan?  
”Man skal yte for å nyte”, heter det.  Og det er faktisk sant. I 
overført betydning, betyr det at studentene mine kan få den 
gleden (eller nytelsen) av å få en bedre undervisning bare de selv 
yter litt ekstra.  

La meg forklare dette litt nøyere. I første økt ved semesterstart, 
annonserer jeg for klassen at de som bidrar til et bedre 
læringsmiljø i klassen, de som bidrar best, er med i trekningen om 
å delta i en eksklusiv diskusjonsgruppe på slutten av semesteret. 
Når jeg sier ”bidrar best”, så mener jeg ikke de studentene som 
hele tiden rekker opp hånden og sier noe høyt i klassen og 
snakker mest. Det er heller hva som sies, og ikke hvor mye som 
sies. Studenter som i forelesning stiller kritiske spørsmål, som 
svarer godt for seg, som deltar konstruktivt i plenumsdiskusjoner 
og som bringer nye elementer inn i læringsprosessen - det er de 
studentene jeg mener yter best. Kort sagt, er jeg på jakt etter de 
studentene som bidrar til at andre i salen lærer mer. 

Det er stort sett Susan-studentene som verdsetter dette 
opplegget. Det er de som ønsker å få noe ekstra, og de jobber 
hardt og målbevisst gjennom hele semesteret for å få en mulighet 
til å bli trukket ut til den eksklusive gruppen. 

 

”Susan” klar til innsats… 

 

 

Stikkord: 
Undervisning for de 
ivrigste, variasjon, 
individuelle forskjeller i 
læring, Susan 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
Av Nina 
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De studentene som yter best, får altså i ”premie” å delta i en 
diskusjonsøkt, utenom de fastsatte forelesningene. Maks åtte 
personer får være med. I diskusjonsøkten (ca. 3 timer totalt) sitter 
vi alle rundt et bord i et lite møterom med tavle og diskuterer de 
mest sentrale teoriene og modellene fra pensum. Det er 
studentene som bestemmer hva som skal diskuteres. Ofte stiller 
de spørsmål rundt en modell, eller de stiller seg kritisk til en teori. 
Alle i gruppen diskuterer, utveksler synspunkt og deltar aktivt.  

For meg som foreleser, er dette ekstremt motiverende og 
inspirerende. Og ikke minst lærerikt. I tett dialog og diskusjon med 
disse kunnskapsrike studentene, får jeg en bedre forståelse av 
hvordan de tenker og tilegner seg kunnskap. Dette er nyttig 
informasjon for meg som jeg drar nytte av videre i mitt 
pedagogiske utviklingsarbeid. Det er derfor ikke bare studentene 
som drar nytte av diskusjonsøkten, men jeg som fagperson og 
pedagog, lærer enormt mye av dem. Jeg får en meget god 
fagdiskusjon med et knippe av mine beste studenter.  

De utplukkede studentene, som har kallenavnet ”Glansbilde-
studentene”, får maksimalt læringsutbytte i denne økten. Tilbake-
meldinger jeg får fra dem er: 
”Dette var den mest lærerike økten jeg har hatt på BI!” 
”Å diskutere med likesinnede medstudenter er veldig inspirerende!” 
”Skulle ønske vi kunne hatt flere av disse øktene. Dette var supert!” 
Nettopp fordi så mange studenter finner dette opplegget 
interessant, så yter de litt ekstra i forelesningen. De ønsker å bli 
lagt merke til og bidrar aktivt i blant annet plenumsdiskusjoner. 
Som et resultat av dette, får jeg en aktiv klasse som engasjerer seg 
mye og gjør sitt beste for å fremme læring. Når aktivitetsnivået 
stiger, blir læringen bedre og dette gir seg utslag i gode resultater. 
Men medaljen har også en bakside. For hva med de studentene 
som i utgangspunktet er faglig sterke, men alt for sjenerte til å 
uttrykke seg i auditoriet? De tør simpelthen ikke å rekke opp 
hånden og delta i plenumsdiskusjonen med 300 andre studenter i 
salen. Disse studentene er heller ikke synlige for meg som 
foreleser, og jeg ”oppdager” dem derfor ikke og de blir derfor 
ikke en del av Glansbildestudentene. Dette oppleves av flere som 
urettferdig. De føler de blir straffet for å være sjenerte. Jeg er klar 
over denne problemstillingen og har derfor andre aktiviteter som 
tar hensyn til disse studentene. 
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Ekstra økt til glansbildestudentene 
Som nevnt tidligere, så kan studentene deles inn i to type 
studentgrupper. Den ene gruppen består av Susan-studentene og 
den andre av Robert-studentene. Jeg opplever at klassene har et 
flertall av Robert-studenter. Det betyr at mye av mine 
undervisningsaktiviteter blir utviklet og tilpasset denne store 
studentgruppen.  

En stor utfordring er å ta hensyn til både Susan- og Robert-
studentene samtidig. Jeg forsøker å differensiere og tilpasse 
undervisningen etter studentenes ulike behov. Det er ikke alltid 
like enkelt. I auditoriet sitter det kanskje 300 studenter, fordelt 
på 200 Robert-studenter og 100-Susan studenter. Det er ikke bare 
å splitte disse to gruppene, både av hensyn til tid, kostnad og 
romfordeling. Derfor blir ofte undervisningen lagt opp til å tekke 
Robert-studentene, uten å ta mye hensyn til Susan-studentene.  

Selv har jeg svært god erfaring med å tilrettelegge for Susan-
studentene, og dette har jeg gjort ved blant annet å lage oppgaver 
kun ment for disse uten at Robert responderer. Jeg lager en 
oppgave som jeg legger ut til hele klassen på itslearning. Oppgaven 
lyder som følger: 

1) Du skal lage et eksamensspørsmål som tar for seg anvendelse av teori. Du 
velger selv hvor omfattende spørsmålet skal være og fra hvilket kapittel eller tema 
du vil det skal omhandle. Vær kreativ! 
 
2) Videre skal du svare på oppgaven som om det var en A-besvarelse.  
 
Begge deler leveres sammen i ett word-dokument. Lever oppgaven på itslearning. 
Du kan jobbe individuelt eller i gruppe. 
 
 
Alle studentene får anledning til å levere oppgaven. Men, og her 
kommer mye av poenget: svært få Robert-studenter ønsker å 
gjøre en slik oppgave helt frivillig. Husk at dette ikke er en 
obligatorisk innlevering, men kun for spesielt interesserte. Og som 
vi vet, så er ikke Robert-studentene villige til å gjøre mer enn 
ytterst nødvendig. For Susan-studentene, derimot, appellerer 
denne oppgaven i mye større grad. De har endelig fått en 
utfordrende oppgave som de kan bryne seg på. Jeg erfarer at det 
nettopp er Susan-studentene mine som er aktive og som gjør seg 
flid med å besvare oppgavene og ikke minst levere lenge før fristen.  
 
Hva skjer så? Jo, studentene som har levert, lurer på hva de får 
igjen for strevet. Dette er poeng nummer to. Gulroten er nemlig 
et tilbud om en ekstra forelesning hvor disse oppgavene 

Stikkord: 
Undervisning for de 
ivrigste, variasjon, 
individuelle forskjeller i 
læring, Susan 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
Av Nina 
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diskuteres. Det er kun de studentene som har levert innen fristen 
(og kun disse) som får tilbud om å delta. På forhånd plukker jeg ut 
de mest interessante innleveringene som jeg ønsker vi skal gå 
igjennom i denne ekstra forelesningen. Den som eier de utvalgte 
oppgavene må presentere for resten av klassen. Ingen av 
studentene vet på forhånd hvilke oppgaver som blir plukket ut og 
derfor er det ingen som vet før forelesningen hvilke oppgaver som 
vi skal gå igjennom. Det betyr at alle må stille forberedt til å 
presentere sin besvarelse. Erfaringsvis er det ca 40-50 studenter av 
en klasse på 300 som velger å delta på dette. 
  
Hva skjer på selve ekstraøkten? Jo, i starten av økten annonserer 
jeg hvilke tre oppgaver som er trukket ut. Deretter presenterer 
studentene kort hva de har skrevet om. Så starter diskusjonen om 
ulike løsningsforslag. Her er det jeg som styrer diskusjonen, stiller 
relevante spørsmål, utfordrer dem med nye forslag, osv. På 
forhånd har jeg forberedt et foilsett som omhandler teoriene de 
har anvendt. Disse tar jeg fram under diskusjonen. Hver enkelt 
oppgave diskuteres i ca. en time.  
 

 

Nina og en gruppe Susan-studenter i gang med diskusjonen 

 
Tips! 
• Det er lurt å gjennomføre dette mot slutten av semesteret. Da 

har studentene større faglig forutsetning for å besvare 
oppgaven. 
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Uttalelser fra studenter etter ekstraforelesningen 
”Dette var en super økt. Burde hatt flere av den typen.” 
”For de som melder seg på er det veldig takknemlig å bli ”belønnet” 
med mer faglige utfordringer og nye sosiale/faglige settinger!”  

Refleksjon   
I denne økten tiltrekkes ene og alene Susan-studentene og av den 
grunn behøver jeg kun å konsentrere meg om å tilrettelegge etter 
deres behov (uten forstyrrelser fra Robert-studentene!). Både 
Susan-studentene og jeg får en utfordrende økt hvor diskusjonen 
til tider når uante faglige høyder. Jeg føler at jeg må strekke meg 
faglig og det er viktig at jeg stiller ekstra godt forberedt til denne 
økten. Alle som deltar er svært motiverte for å lære, noe som 
resulterer i enda bedre læring. Susan-studentene har et svært høyt 
kunnskapsnivå innen faget. Dette gjør det mer interessant både for 
klassen og meg. Jeg som foreleser får masse igjen for det. 
For det første får jeg inn mange gode forslag til eksamensoppgaver. 
For det andre får jeg innsikt i hvordan de løser oppgavene og 
hvordan de anvender og bruker teorien. 
For det tredje lærer jeg hvordan denne målgruppen benytter seg 
av ulike eksempler, - eksempler som jeg selv aldri hadde kommet 
på, men som er naturlig for dem å bruke (de er jo tross alt yngre 
enn meg…) 
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KAPITTEL 7 

Tilbakemeldingsaktiviteter 
 

For å utvikle oss som mennesker trenger vi hele tiden korriger-
inger og tilbakemeldinger fra omgivelsene: Tilbakemelding fra 
mine venner på hvordan jeg er som menneske, eller hvordan jeg 
gjør det på fotballbanen, tilbakemelding fra peer reviewers på min 
forskningsartikkel, eller tilbakemelding fra min leder på 
resultatene av et prosjekt på jobben.   

I undervisningssammenheng kan tilbakemelding fra kollegaer være 
avgjørende for fremtidig prestasjon i auditoriet, på samme måte 
som når jeg gir tilbakemelding på en læringsoppgave til en student. 
Tilbakemelding handler med andre ord om å bidra til andres 
vekst. En rekke studier viser at formative vurderinger og 
tilbakemeldinger er helt sentralt i studentenes læreprosesser 
(Hattie, 2009).  Vår utfordring er: - Hvordan sikrer vi studentene 
relevante og nyttige tilbakemeldinger når storklassen er utgangspunktet? 

 

Digitale tester 
Den gode nyheten er at vi med dagens teknologi kan automatisere 
deler av tilbakemeldingsoperasjonen. Digitale tester i ulike 
formater muliggjør individualisert og rask tilbakemelding til den 
enkelte student om hvordan denne har mestret en gitt oppgave. 
Rent teknisk er flervalgsoppgaver på itslearning enkle å lage for 
foreleser og enda enklere å gjennomføre for studenten.  Hvert 
spørsmål gir mulighet for å gi en tilbakemelding til studenten: - et 
hint dersom studenten svarer feil. Gjerne i form av et tips om 
hvor i pensum studenten bør sette fokus. Digitale tester som 
pedagogisk verktøy for å fremme læring, kan ha form som 
repetisjon for studenten (pr. tema, viktige tema, vanskelige tema, 
osv), som temperaturmåler for foreleser (hvilke tema må vi jobbe 
mer med?), eller som foreberedelse til forelesning (hva kan 
studentene om dette temaet?).  Flervalgstester kan også brukes i 
obligatoriske tester og til eksamen (sluttvurdering). 

Stikkord: 
Tilbakemelding som 
pedagogisk virkemiddel, 
digitale tester, One-
Minute-Paper, kriterier 
for vurdering, egen-
vurdering, medstudent-
vurdering 
 
Grad av forberedelse: 
Lite     Middels    Mye 
 
Av Anne  
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Digitale tester kan gi oss forelesere verdifull kunnskap om studentenes læring. 
Tilbakemeldinger, analyser og svar kan presenteres i forelesningen. 

One Minute Paper 
One Minute Paper (OMP) er en klassisk 
tilbakemeldingsaktivitet som også egner seg 
å bruke i store klasser. Ved å bruke OMP 
får jeg nyttig tilbakemelding fra studentene 
om hva de lærte, og hva de synes var 
vanskelig i akkurat denne forelesningsøkten. 
Tilbakemeldingen bruker jeg i neste 
omgang til å følge opp studentene, enten i 
neste forelesningsøkt eller umiddelbart på 
nettet(kursrommet i itslearning). Jeg får 

samtidig god mulighet til å justere egen undervisningspraksis, 
eksempelvis dersom jeg gikk for fort frem, vil det komme fram på 
OMP, eller dersom jeg har vært uklar ved forklaring av en 
teoretisk modell, vil dette også reflekteres i studentenes OMP.  

OMP er en refleksjons- og tilbakemeldingsaktivitet som i sin 
tradisjonelle form skjer de siste 5 minuttene av forelesningen. Et 
fysisk ark deles ut og studentene fyller inn 3-5 spørsmål avhengig 
av hva jeg som foreleser mener er bra å få vite noe om etter 
dagens økt. Jeg ber studentene legge arket ved utgangsdøren eller 
kateteret når de går. Studentene velger selv om de vil skrive navn 
på.  Om det tar tid å lese alle skjemaene? Det går kjapt, jeg 
skummer gjennom bunken og det danner seg raskt et mønster i 
svarene.   
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One Minute Paper 
  

Refleksjon og tilbakemelding med tanke på dagens undervisningsøkt 

1. Nevn 3 ting du har lært i dag: 

a)__________________________________________________________ 

b)__________________________________________________________ 

c)__________________________________________________________ 

 

2. Hva tenker du er det mest betydningsfulle du lærte i dag? 

____________________________________________________________ 

Hvorfor? 

____________________________________________________________ 

 

3. Var det noen temaer du synes var vanskelige eller uklare? Evt. hvilke? 
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Spørsmålene gir studentene en mulighet til raskt å reflektere over 
dagens forelesning. Eksempelvis: hva lærte de, hva var 
betydningsfullt, var noe vanskelig, hva var det beste ved 
forelesningen. Jeg som foreleser får da en verdifull bunke med 
tilbakemeldinger som jeg bruker til flere formål.  OMP regnes som 
et læringsverktøy for så vel student som foreleser og her er noen 
av de pedagogiske fortinn metoden anses å ha: 

• Studentene aktiviseres 
• Studentene gis mulighet til å reflektere  
• Studentene får anledning til å gi tilbakemelding på 

undervisningen (bli sett) 
• Foreleser får tatt ”tempen” på egen undervisning: hva er 

vanskelig - hva er lett - hva kan forbedres? - og kan gjøre 
grep i forhold til det! 

• Foreleser kan gi tilbakemelding til studentene i plenum i 
auditoriet, eller på nett – men også individuelt hvis 
studentene velger/gis mulighet til å skrive navnet sitt på. Jeg 
gir alltid tilbakemelding til studentene, uansett hva som står 
i OMP.  Er det lite å rapportere, skriver jeg det og ingen 
trenger å lure. 

 
Nina har eksperimentert 
med egne varianter av OMP. 
Hun har eksempelvis 
benyttet OMP som start på 
forelesningen. Hun ber da 
studentene om å svare på ett 
eller to sentrale spørsmål fra 
forrige forelesningsøkt. En fin 
måte å binde to økter 
sammen samt at studentene 
får anledning til å reflektere 
på hva som skjedde sist. 
 
Her er flere eksempler på 
bruk av OMP fra Nina: 
Jeg deler ut OMP i 
papirformat (da bør ikke 

klassen være mer enn 100 stk). Her er det ca. 3 spørsmål fra 
forrige økts tema (altså repetisjon fra forrige gang). De svarer 
alene, ca 3 min (selv om det skal være ”one minute”). Så bytter 
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studenten sin besvarelse med sidemann. Deretter går vi igjennom i 
plenum (jeg viser foiler, modeller og teorier som er svaret) og vi 
diskuterer. Studentene setter karakter på sidemannens besvarelse.  

I (veldig) store klasser lager jeg OMP elektronisk. Jeg blåser den 
opp på projektoren, og studentene får kun noen få minutter til å 
besvare den. Noen ganger alene, andre ganger to og to. Mens de 
svarer på OMP, vandrer jeg rundt og ser hvordan det går. Og 
dette er kanskje det viktigste for meg som foreleser - å få en 
indikasjon på hva de husker/forstår/kan osv. Alltid blir jeg stoppet 
av noen studenter på denne vandrerunden min for ulike spørsmål. 
Så det er også en fin måte å få kontakt med studentene på! 
Deretter går jeg igjennom spørsmålene. Noen ganger får jeg en 
eller to studenter til å presentere (jeg passer på å spørre noen når 
jeg tar min vandretur). Det er stort sett alltid noen som er villige 
til å ta en kort presentasjon. Og det er også veldig verdifullt for 
læringsmiljøet fordi studentene blir tryggere på hverandre og det 
blir en lettere stemning. De liker å se at en av dem er på scenen 
og ikke bare meg som foreleser.  

Noen ganger benytter jeg OMP som første aktivitet i en økt, mens 
andre ganger tar jeg den i de siste minuttene av økten, for å sjekke 
om de har fulgt med i økten.  

 

 

Andre ganger samler jeg inn den klassiske varianten av OMP 
(papirutgaven) og skummer igjennom disse til neste gang. Da får 
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jeg en god indikasjon på hvordan de behersker teorien, hva de kan 
og husker. Pleier da å trekke frem 2-3 besvarelser og viser dem til 
klassen neste økt, kun de beste besvarelsene, og skryter 
hemningsløst av disse studentene om hvor flinke de har vært og at 
det er sånn de skal besvare. De som blir trukket ut på den måten, 
vokser ca. ½ meter, av ren skjær stolthet! All ære til dem. 

Jeg bruker OMP i nesten alle mine økter, spesielt de som har en 
eksamensform der faguttrykk og teori testes.  Mot slutten av 
semesteret legger jeg ut alle OMP jeg har brukt gjennom 
semesteret (med spørsmål og fasit), i en egen mappe på itslearning. 
Da får studentene lest på OMP med svarene. Dette er en fin måte 
for studentene å få en oppsummering på, samt repetisjon.  

En forskningsartikkel om One Minute Paper finner du her: 
http://alh.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/2/118 

 

Kriterier for vurdering – Rubrikkvurdering 
En helt sentral del av en læreprosess er å kjenne til læringsmål og 
kriterier for vurdering til eksamen.  Det er derfor viktig for oss 

som forelesere og 
kursansvarlige å tydelig 
kommunisere hvilke 
kriterier studentene skal 
vurderes etter så vel til 
underveisvurderinger og 
arbeidskrav som til 
eksamen.  Transparente 
vurderingskriterier gjør at 
foreleser, student og 
sensor har samme 
informasjon om hva som 
skal vektlegges og hvordan 
det skal måles til eksamen. 

 
Vurderingsskjema i fullversjon, se neste side 
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Vurderingsskjema drøftingsoppgaver 
 

Informasjon til foreleser:  
Hensikten med skjemaet er å trene studenten opp i å drøfte, og i å vurdere eget og 
andres arbeid. Studentene oppfordres til å benytte vurderingsskjemaet i a) 
egenvurdering og/eller b) medstudentvurdering i forbindelse med besvarelse av den 
ukentlige øvingsoppgaven.  Skjema brukes som veiledning ved gjennomgang i 
plenum. 

 

Vurderingsskala 1-5 , der 1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad 

Om faginnholdet  
I hvilken grad brukes sentrale teorier fra de relevante pensumkapitlene 
I hvilken grad er begreper brukt på en presis måte 
I hvilken grad er det belegg for faglige påstander 
I hvilken grad er det faglig belegg for egne synspunkter 
I hvilken grad mestrer studenten å gjengi pensum 
 
Om drøfting av problemstillingen 
I hvilken grad er styrker, svakheter, muligheter og begrensninger ved ulike teorier i forhold til 

hverandre, evt. i forhold til en eller flere problemstillinger beskrevet 
I hvilken grad er styrker, svakheter, muligheter og begrensninger innen én teori beskrevet 
 
Om disposisjon av oppgaven 
I hvilken grad har besvarelsen en innledning med begrepsdefinisjoner 
I hvilken grad har besvarelsen en hoveddel med drøfting av teori  
I hvilken grad har besvarelsen en avslutning med eksempler og relevans for arbeidslivet 
I hvilken grad mestrer studenten å skrive godt lesbart språk med god rettskriving 

I hvilken grad er henvisninger til pensum korrekte (rett navn på modeller og teorier) 
 
Om helhetsinntrykket 

I hvilken grad gir besvarelsen som helhet inntrykk av kunnskaper i pensum 
I hvilken grad gir besvarelsen inntrykk av helhetsforståelse og blikk for faglige sammenhenger 
I hvilken grad kan studenten uttrykke seg og resonnere selvstendig ved hjelp av fagets teorier, 
begreper og kategorier 
I hvilken grad gir besvarelsen et ryddig og oversiktelig helhetsinntrykk 
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Ett eksempel på tydeliggjøring av vurderingskriterier er gjennom 
såkalt rubrikkvurdering. Henning Fjørtoft ved NTNU har skrevet 
en bok der han gir en rekke eksempler på rubrikkvurderinger og 
hvordan disse utarbeides og brukes som pedagogiske verktøy. Se 
referanseliste bak i boken. Se også eksempel ”Vurderingskriterier 
drøftingsoppgave”. Rubrikkvurdering ble brukt til ”egenvurdering” 
og ”medstudentvurdering” i forbindelse med prosjektet ASSESS 
2010 (http://assess2010.wikispaces.com/Kriterietabeller). 

Eksamensbesvarelser fra tidligere studenter er ypperlig 
utgangspunkt for å øve seg på å bruke vurderingskriterier.  
Studentene kan jobbe alene eller i grupper før man går gjennom og 
diskuterer i plenum. 

Vurderingskriterier egner seg også som grunnlag for egenvurdering 
eller medstudentvurdering ved drøftingsoppgaver som blir gitt 
som trening underveis i semesteret.  Studentene vurderer egen 
besvarelse etter gitte kriterier, eller to og to studenter bytter 
besvarelser og retter for hverandre.  

 

Hvor gir jeg tilbakemeldinger? 

Det er minst tre steder som egner seg til å gi effektive 
tilbakemeldinger i store klasser: 

Plenum – for eksempel gjennomgang av fasit, tilbakemelding OMP, 
erfaringer om hva som er vanskelig basert på digitale tester 

Pausene – jeg bruker dem aktivt… - jeg gjør meg tilgjengelig for 
studentene, får verdifull informasjon om hva de sliter med, 
samtidig som jeg ”ser” studentene og kan gi de direkte og 
umiddelbar tilbakemelding på det de lurer på 

Nettet (kursrommet på itslearning) – her er det mange 
muligheter, både med tanke på formen på tilbakemeldingen, 
innholdet og hyppigheten.  Oppslagstavlen egner seg for en 
umiddelbar tilbakemelding på OMP. Diskusjonsgruppene egner seg 
for å kunne følge opp studenter underveis. Publisering av 
dokumenter egner seg når tilbakemeldingen bør være omfattende. 
En digital oppfølgingstest kan egne seg dersom det er behov for en 
ny runde/repetisjon på et gitt tema.  
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Tilbakemelding fremmer læring 
Det er som beskrevet over mange måter å gi studentene våre 
tilbakemeldinger på, de er mer eller mindre individualiserte.  Som 
foreleser må jeg planlegge for at tilbakemelding er et viktig 
pedagogisk virkemiddel i studentenes læring. 

 

Illustrasjonsbilde: En tilstedeværende lærer i klasserommet (og mellomrommet) gjør en 
forskjell. Med all den kunnskapen vi i dag har om læring burde det være mange 
muligheter… 
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KAPITTEL 8  

Digitale aktiviteter 
 

Dette er en erfaringsbasert tilnærming til et stort og uoversiktiglig 
felt, hvis eneste fellesnevner er begrepet digitalt, altså null og en. 
Med stor ydmykhet har jeg satt opp en enkel beskrivelse av noen 
utvalgte digitale læringsaktiviteter inkludert undervisningsvideo. 
Jeg har jobbet med web i mange år, som webredaktør og 
prosjektleder, og er derfor litt over gjennomsnittlig opptatt av 
hvordan jeg kan bruke web-verktøy i lærerjobben. Når det er sagt 
er jeg ingen innovatør – eller en som tidlig tar i bruk ny teknologi 
(for teknologiens skyld).  Jeg må ha en god grunn for å bruke tid 
til å sette meg inn i nye ting. Dersom du har kommentarer, 
spørsmål eller forslag så hører jeg gjerne høre fra deg på bokens 
blogg: www.praktiskpedagogikk.no 

8.1 Digitale aktiviteter i ”mellomrommet”  
For et par år siden begynte jeg å tenke på hva jeg kunne gjøre for 
å motivere studentene til læring utenom forelesningene – enten 
som forberedelser til, eller som etterarbeid etter forelesningen. 
Jeg gjorde noen enkle undersøkelser og fant ut at dersom jeg var 
aktiv på itslearning, hjalp jeg studenten med å holde fokus og til å 
jobbe jevnere med faget gjennom semesteret. Jeg har famlet meg 
fram til et enkelt begrep; perioden mellom hver forelesningsøkt 
kaller jeg mellomrommet. Det er i dette mellomrommet 
kontakten med studentene fortrinnsvis skjer gjennom itslearning. 
Det krever selvsagt at jeg bruker noe tid på å være til stede i 
kursrommet. Aktivitetene jeg bruker er en kombinasjon av 
funksjonalitet og innhold satt opp i itslearning, kort utdypning 
følger på sidene nedenfor.  

a. Oppslag, med klikkbare lenker (såkalte trepekere)  
b. Testkurs (der jeg eksperimenterer med innhold og tester) 
c. Polling og spørreundersøkelser 
d. Diskusjonsforum  
e. Konkurranser  
f. Kopiering, lagring og gjenbruk 
g. Gi studenten tilgang til mapper der de kan publisere innhold og 

tester   
 

Stikkord: 
Mellomrommet, 
itslearning, rød tråd, 
forberedelser, 
etterarbeid, oppfølging, 
tilbakemelding, 
dokumentere læring 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
Av Tor 
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Itslearning løser ikke alle pedagogiske ønsker og behov. Dersom 
jeg snur på utfordringen fra å fokusere på hva ”jeg ønsker meg”, 
til ”hva er det jeg ønsker å oppnå”, så er det likevel mange ulike 
muligheter i denne standard programvaren.  Jeg er ingen ekspert 
på itslearning, men har brukt det aktivt i to år og har funnet fram 
til en del brukbar funksjonalitet som jeg ønsker å løfte fram. Felles 
for disse aktivitetene er altså at jeg kan motivere studentene til 
læring i mellom forelesningene – altså i mellomrommet! 

Jeg har bestemt meg for å bruke itslearning for det det er verdt. 
Kommer det et annet Learning Management System i framtiden 
har jeg i hvert fall noe erfaring om hva som virker og ikke virker i 
det virtuelle kursrommet. Det tar helt klart noe tid de første 
gangene, men det finnes hjelp og få i form av webkompetanse blant 
kolleger, BI LearningLab og utenfor huset. Hjelp finnes for den 
som spør. Det blir ingen læring uten at jeg prøver.  

A. Det enkleste er oppslag 
Oppslag er det nyhetsfeltet du finner i hvert fag, eller kurs om du 
vil. Det kan det være fristende å sammenligne kursforsiden med 
hvilken som helst nettforside. Tenk på nettavisene. Hva hadde 
skjedd om de aldri lastet opp et illustrasjonsbilde eller lot være å 
lenke til ”les mer” eller en eldre sak, en ekstern nettside som 
åpner i ”nytt vindu”?  Det er nettopp denne basisfunksjonaliteten 
som kjennetegner nettmediet og som viser seg å være effektiv i 
mellomrommet.  

 

Eks på oppslag og kursforside. Rød pil markerer området for oppslagsfeltet hvor du 
publiserer ”kursnyheter” m.m. 
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Det er selvfølgelig viktig å finne en fornuftig balanse. Det har lite 
for seg å publisere daglige nyheter (altså: oppslag). Men hva med 
en gang i uka, i tilknytning til forelesningene? Da har jeg studentens 
oppmerksomhet. Dessuten vil jeg påstå at studentene mine gjør 
som meg. Dersom jeg ikke er aktiv i mellomrommet hvorfor skal 
de? Det er enkelt å legge til bilder, lenker og andre ting som får 
studenten nysgjerrig og dermed jobber mer med faget mitt. Ikke 
først og fremst for at jeg skal informere studenten – jeg vil ha 
respons, tegn på liv! Her opplever jeg både seiere og nederlag – 
men jeg gir meg ikke. Prøver og feiler og vil oppfordre alle andre 
til å gjøre det samme. I sum opplever jeg at det er et spennende 
rom å bevege seg inn i – mellomrommet!  

B. Testkurs 
Jeg kan ikke få understreket nok hvor mye nytte jeg har hatt av å 
opprette egne testkurs i itslearning. Her har jeg testet ut 
funksjonalitet og til og med invitert kollegaer til å gi 
tilbakemeldinger før jeg kopierer over innhold og eller 
funksjonalitet over i det reelle kurset. Dette er kanskje det jeg har 
lært mest av. Gå til kursoversikten og ”LEGG TIL” nytt kurs.  

I to av kursene jeg underviser har jeg også forsøkt å få i gang 
frivillige foreleserrom i håp om at flere ønsker å dele gode ideer 
og løsninger som de benytter i student-kursrommene. Dette 
fungerer bare delvis. Men jeg gir meg ikke. Det er for dumt om vi 
ikke skal dele det vi har erfart fungerer. Dessuten, jeg hører 
relativt ofte at studentene ikke er på itslearning… Ja, hvorfor skal 
de det dersom de opplever at foreleseren ikke er der?   

C. Hvordan kan jeg finne ut hva de vet?  
Polling er nærmere beskrevet i et eget kapittel 4.4, men jeg tar det 
også med her fordi jeg ser at dette aktiverer studentene. Det 
handler om balanse, men også i hvilken grad jeg ønsker å vite hva 
studentene vet eller tenker. Blant studentene blir en poll ansett 
som noe enkelt og nesten uhøytidelig, si din mening der og da. Det 
aktiviserer og engasjerer. Dersom jeg ønsker å vite mer kan jeg 
opprette en liten spørreundersøkelse, multiple choice og/eller 
fritekst felter. Alt etter hva jeg ønsker å vite!  

D. Diskusjonsforum 
Diskusjonsforum kan fungere helt av seg selv eller falle til jorden 
som en tom og ubrukt arena. Jeg har ingen enkel oppskrift på hva 
som fungerer, men jeg forsøker å sette premissene for forumet 
tidlig i semesteret. Jeg ønsker at studentene selv skal være de som 
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driver diskusjonen, men ser at det er krevende og som oftest 
noen få som er aktive. Til min store overraskelse ser jeg at et 
overveldende flertall av studentene nevner nettopp 
diskusjonsforumet – også de som ikke har fungert så veldig bra -  i 
sine evalueringer av undervisningsaktiviteter på itslearning. Det 
beviser at studenter oppfører seg som alle andre på nett, vi leser 
gjerne, men det skal langt mer til for at vi selv deltar, mener noe 
og skriver det slik at andre kan se det. Jeg har derfor åpnet for 
anonyme innlegg (dvs. at studentene kan velge å skjule sin ID), 
nettopp for å dempe terskelen for deltakelse. Men det er vanskelig 
å si om akkurat dette er utslagsgivende. Jeg er tilbøyelig til å mene 
at det avhenger av en liten gruppe ivrige studenter, som enten er 
motivert, eller som jeg klarer å motivere til å gjøre en ekstra 
innsats for fellesskapet. Da blir det gjerne flere innlegg og mer 
aktivitet i gjennom hele semesteret.  

E. Konkurranser 
Jeg har oppdaget at det er interesse blant studentene i å dele og å 
konkurrere mellom forelesningsøktene, i mellomrommet, derfor 
prøver meg fram med ulike ting på itslearning. Først og fremst har 
jeg avholdt et par avstemmingskonkurranser. Mer om dette i 
kapittel 4.6. Dernest tenker jeg i retning av at studentene kan 
slippes til gjennom å delta i selve innholdsproduksjonen, med eller 
uten konkurranseelementet, mer om dette nedenfor (pkt G.)  

H. Kopiering, lagring og gjenbruk 
Alt jeg har gjort de to foregående semestrene kan jeg enkelt 
kopiere over til nye kursrom. For meg som har mange klasser er 
dette svært tidsbesparende. Dersom jeg legger opp en ny fil, bilde 
eller lenke har jeg flere muligheter til både å kopiere og gjenbruke 
dette. Alt innholdet er mitt og vil bli med over på et langtidslagret 
format den dagen vi ikke lenger bruker itslearning. Det arbeidet 
jeg legger ned i itslearning og prøvingen og feilingen kommer 
derfor til nytte, nå og i framtiden. Det er da også noe.  

G. Gi gjerne studenten tilgang til innholdsproduksjon! 
I år (2012) har jeg tatt steget ut i et helt nytt territorium. Jeg har 
åpnet for skrivetilgang på mappenivå slik at studenter kan sette 
opp egenproduserte tester og publisere disse for medstudentene 
sine inne i kursrommet på itslearning. Dette er veldig spennende. 
Foreløpig har jeg bare gjort dette i en mellomstor klasse med ca 
50 elever. Det har gitt forståelse for hva studentene vektlegger 
samt ikke minst bidratt til at jeg ser hva de oppfatter som vanskelig 
langt utover en håndsopprekning i klassen. Dessuten kan jeg enkelt 
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kopiere, redigere og sette opp en samlet ”klassens test” som 
studentene har produsert og jeg bare har kvalitetssikret. Dette er 
for meg en ny måte å tenke både motivering, måling og til og med 
studentevaluering på. Det har i hvert fall gitt mersmak og jeg skal 
forske videre på de store klassene mine til høsten. Gleder meg!  

Tips! 
• Sett opp et testkurs og gjør deg kjent med muligheter og 

begrensninger i verktøyet  
• Ikke vær redd for å bruke humor og aktualiteter!  
• Studenten er vant til mediet og setter pris på faglige som tør å 

bruke humor og byr på seg selv 
• Husk at oppdatering av kursforsiden er mer fremmed for oss 

lærerne, enn det er for studentene 
• Tenk muligheter ikke begrensninger  
• Meld deg på alle tenkelige kurs fra BI LearningLab 
• Snakk med en kollega som har erfaring fra itslearning-bruk 
 
Uttalelser fra studenter: 
”Motiverende at det skjer noe utenom forelesningene” 
”Synes det er veldig bra med kontinuerlig tips til artikler og videosnutter, 
gjør det lettere å sette seg inn i. det vekker også en nysgjerrighet” 
”Artikler fra aviser, YouTube osv har gjort at man ser sammenhengen 
bedre og gjort meg mer nysgjerrig. Diskusjonene er også interessante” 
”Ressurser og linker til eksternt materiell som har hjulpet å forbedre 
forståelsen av stoffet” 

 

En siste forelesergåte, hva er dette? 

 

Svar finner du som et bilde etter at du har lest om undervisningsvideoer… 
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8.2 Undervisningsvideoer  
Bruk av video møter ulike behov hos studentene og har mange 
formål: repetisjon, trening, fordypning, forklaring, instruksjon, 
motivasjon/teaser, fleksibilitet i tid, sted og tempo. En video bør 
aldri publiseres eller vises uten at det er i en klar kontekst, gjerne 
knyttet til en læringsoppgave. Her har jeg lagt vekt på 
egenproduserte undervisningsvideoer. I tillegg finnes det et hav av 
spennende og gode videoressurser der ute på Internettet.  

Dette er en helt ny arena, kameralinsen og jeg. Det er også litt 
skummelt å påstå dette, men noe av ”magien” som av og til 
oppstår i en forelesning, er helt klart et resultat av at det er 
studenter i rommet. En undervisningsvideo er noe helt annet. 
Det er ensomt og gjerne ganske pinlig. I hvert fall for de av oss 
som er utstyrt med normal dose selvkritisk sans.  Jeg startet på 
kontoret mitt. Satt der og prøvde å lire ut av meg noen 
selvfølgeligheter. Det var svært vanskelig å si seg fornøyd med det 
jeg så og hørte etterpå. Stemmen min blir rar. Måten jeg snakker 
virker kunstig for ikke å snakke om alle mine rare fakter. Men jeg 
har bestemt meg. Dette skal jeg få til. Om det så tar år (og mange 
pinligheter). Målet er å ”komme gjennom kameraet” (visstnok et 
uttrykk som er vanlig blant TV- og filmfolk). Dette lille kapitlet er 
et forsøk på å skrive noen ord om noe som er i enorm utvikling. 
For oss som lever av å forelese er dette en spennende arena, full 
av muligheter men også klare begrensninger. Jeg har forsøkt å 
fokusere på det første samt å gi en oversikt over hva som er mulig.  

For meg gir ordet undervisningsvideo assosiasjoner til 
instruksjonsfilm, bruksanvisninger eller lignende. Gjerne på VHS, 
DVD eller fortidens filmruller. For ikke så lenge siden var det både 
dyrt og tidkrevende å få produsert, for ikke å snakke om 
distribuert, levende film med lyd. Nå har flertall av befolkningen 
skaffet seg teknologi i form av bærbar PC, smarttelefon eller 
nettbrett som enkelt både kan ta opp og spille av digitalt innhold. 
Et hovedmål med en undervisningsvideo er at den skal støtte 
opp under studentens læring. Studentene ønsker at 
foreleseren skal lage enkle repeterbare undervisningsvideoer slik 
at de kan jobbe med stoffet når det passer dem. Her er det 
selvsagt viktig å tenke gjennom hva er formålstjenelig, å spille inn 
alt og publisere det digitalt – kontra det å få studenten til å møte i 
forelesning. Mer om dette senere.  

Stikkord: 
Opptak og bruk av 
video, forberedelser, 
medieportal.bi.no,  
”flipped classroom”, 
komme gjennom 
kameraet og Tors 
fingerdukker 
 
Grad av forberedelse: 
Lite    Middels    Mye 
 
Av Tor 
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For hva kan jeg gjøre og hvordan:  

a. Opptak av meg selv (eller en kollega) som snakker inn i 
PC/mobilkamera (snarfilm)  

b. Flere korte opptak, gjerne med digitalkamera, som jeg 
redigerer og publiserer til studentene  

c. Opptak gjort i studio på BI eller andre steder med hjelp av 
videokyndige medarbeidere fra BI LearningLab  

Både i opptak- og publiseringsfasen har jeg flere valg. Det siste 
først. På BI har vi tilgang til vår egen ”YouTube” for lagring og 
avspilling av våre digitalt produserte filer.  

http://mediaportal.bi.no 

 

For opplasting og redigering logg inn øverst til høyre med din A eller FLG bruker (og 
Novell passord). 

Her kan jeg enkelt sette opp metadata (beskrivelse av innholdet) 
og styre tilgang – altså hvem som skal få se videofilene. Dette 
verktøyet ble lansert våren 2012 og spørsmål om det tekniske, 
eller opplæring, bes rettet til BI LearningLab.  

A. Snarfilmen! 
Har du en PC med kamera og mikrofon åpner du itslearning, går i 
et kurs, legg til nytt oppslag og se etter knappen med: ”Sett inn”. 
Velg ”Nytt videoopptak” og snakk i vei, der og da. Du kan også 
spille inn et rent lydopptak (uten bilder) på samme enkle måte. 
Her er det ingen redigeringsmuligheter, bare ”one take”. Du kan 
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selvfølgelig spille inn så mange videosnutter du vil, og velge det du 
er mest fornøyd med og publisere til studentene dine. Jeg vil 
anbefale å spille inn en kort videosnutt som en introduksjon til 
kurset og kanskje til sentrale og viktige emner du føler det er 
nødvendig å presisere. 

En annen enkel måte er å bruke en smarttelefon (iPhone). Dette 
åpner for opptak i andre omgivelser enn på kontoret. Opptaket 
overfører jeg til mediaportalen.bi.no (alternativt YouTube eller 
Vimeo). En liten begrensning er lyden. Vær obs på at mikrofonen i 
smarttelefonen ikke er veldig god om du skal bevege deg langt fra 
telefonen.    

Jeg bestemte meg for å eksperimentere med iPhonen og har laget 
video både hvor jeg snakker og hvor jeg lar ”fingerdukker” og 
andre rariteter stå for ”formidlingen”. Jeg har tenkt at det handler 
om å slippe seg litt løs, prøve seg fram. Det er mye som tyder på 
at de beste undervisningsvideoene der ute på nettet slett ikke er 
veldig teknisk avanserte. Det handler faktisk om å tenke (litt) 
annerledes, tørre å prøve noe du nødvendigvis ikke har gjort før 
og få studentene til å gi deg tilbakemeldinger på hva som fungerer.  

 

BIKEA-episodene ble publisert på YouTube med begrenset tilgang, adressen ble kun 
publisert for mine BI-studenter høsten 2011. Dette var før vi lanserte vår egen 
medieportal. Disse episodene er ment å skape undring og gjerne motivasjon for å 
jobbe med faget Bedriften. Du finner mer om BIKEA og andre ting jeg holder på med 
på torhaugnes.wordpress.com 
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B. Redigering av opptak! 
Jeg kan enkelt redigere i iphone opptakene. Jeg har gode erfaringer 
med iMovie som har et enkelt brukergrensesnitt og mange fine 
maler for tekst, overganger og mye annet. Dette programmet 
laster du ned som en app – og det er ikke flaut å be om hjelp for å 
komme i gang å bruke det. Imidlertid er det selvsagt viktig å finne 
en balanse mellom tiden jeg bruker på teknisk fomling og 
forberedelser til undervisning. Det siste er tross alt det viktigste.   

Dersom jeg skulle ta et opptak fra en forelesning, eller planlegger å 
bevege meg rundt i et tomt klasserom for å filme bruk av tavla 
eller lignende anbefaler jeg lån av et digitalkamera og en trådløs 
mikrofon/mygg hos BI LearningLab. I det du tenker i retning 
klasseromsopptak vil jeg anbefale en prat med BI LearningLab om 
hvordan andre forelesere gjør dette og/eller teknisk bistand.  

Jeg har flere ganger både lånt videokamera og fått hjelp til enkel 
redigering av BI LearningLab. Høsten 2011 intervjuet jeg min 
kollega og pensumforfatter Sverre A. Christensen om emnet ”9 
løsninger på egeninteressens problem”. Opptaket redigerte vi i 11 
mindre videoer, to introduksjonsvideoer på ca 3 minutter og en 
for hver av de 9 løsningene. Da filene ble publisert la jeg også ut et 
enkelt spørreskjema og vi fikk over 800 kvalitative 
tilbakemeldinger. Studentene har gitt oss flere gode tips og råd om 
hva vi kan forbedre til neste års versjon 2.0! 

En annen ting jeg har gjort to år på rad er å intervjue et par 
tidligere studenter om tips og råd de vil gi til nye studenter i 
kurset Bedriften. Dette har vært en suksess. Disse studentene er 
ærlige, velmenende og nevner flere av de tingene jeg selv gjerne 
sier i introduksjonsforelesningen men med en helt annen 

gjennomslagskraft i og med at 
det blir sagt av en student til en 
annen student.  

Førsteårsstudenten Haakon 
forteller om sin opplevelse av 
Bedriften 2010 til studentene 
som skulle i gang med faget i 
2011.  

 
For flere eksempler se: www.praktiskpedagogikk.no 
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C. Profesjonelt studio eller forelesningsopptak 
BI LearningLab har flere medarbeider med mye kunnskap om 
opptak, redigering og publisering av undervisningsvideo. Det er 
mulig å ta opp hele- eller deler av undervisningen min, for å 
forbedre og/eller distribuere. BI har et ”green room” hvor bare 
fantasien setter grenser for hva som kan produseres. Men her 
slipper ikke jeg til – det må fagfolk inn i bildet, altså må du booke 
tid og ressurser for å få produsert slikt profesjonelt innhold. 
Eksempler på gode produksjoner finner du både på 
mediaportalen.bi.no og på www.praktiskpedagogikk.no 

 
Et bidrag til debatten? 
Jeg har både hørt og møtt mange motforestillinger til 
undervisningsvideo. Alt fra at dette får jeg ikke betalt for og at 
læring ikke kan stykkes opp i mindre videosekvenser. Slik jeg ser 
det handler det om å tenke nytt og være forberedt på nye tider. 
Uavhengig av format og innpakning, som kan skape mestring og 
deretter best mulig resultat. Jeg vil ikke hevde at jeg vet hva som 
er best – men har kommet til at utviklingen neppe kommer til å 
snu. Derfor vil skepsisen til bruk av teknologi i opplærings- og 
undervisnings-formål bli mer og mer utfordret. Dessuten er det 
ikke slik at jeg må komprimere emner og fag slik at det bare er 
essensen som presenteres. Det er like viktig å presentere kontekst, 
sammenhenger for ikke å glemme: Hva kan tenkes å motivere 
studenten til å lese?  

 

Illustrasjonbilde, men kunne ha vært flammekasterpedagogen….  
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Jeg er ikke lenger så redd for å prøve nye ting. Ting jeg ikke kan. 
Jeg var det, men tror at nå som jeg er blitt voksen(?) - er det bare 
min egen selvhøytidelighet som begrenser meg – samt selvfølgelig 
om jeg beveger meg inn på faglige områder jeg slett ikke har noe å 
gjøre. Jeg kunne for eksempel aldri ha laget en undervisningsvideo i 
matematikk. Jeg vet imidlertid hvordan jeg ville ha gjort det, brukt 
skjermopptak og lyd. Skrevet/tegnet det jeg skulle demonstrere og 
gjort mange nok opptak til at jeg var fornøyd. En som har gjort 
dette og blitt verdensberømt er Salman Khan og Khan Academy 
(www.khanacademy.org/). Opprinnelig var dette enkle 
skjermopptak for å hjelpe niesen hans, Nadia, i matematikk. Hun 
var bosatt på andre siden av landet. Salman lagde enkle 
undervisningsvideoer og har inspirert utallige lærere til å tenke ut 
av boksen og i retning Flipped Classroom hvor ferdighetsøvingen 
kan foregå uavhengig av klasseromsundervisning, nivå og tempo. 
Flipped Classroom, eller omvendt undervisning, er mulig på grunn 
av videoteknologien. Studentene jobber med stoffet på egenhånd i 
det tempo de ønsker og på til det tidspunktet de ønsker. 
Forelesningen kan da fokusere på oppgavegjennomgang, spørsmål, 
diskusjoner, gruppearbeid og så videre. 

Small is beautiful 
Tilbake til et viktig punkt: undervisningsvideoer må ikke bli for 
lange. Det er bedre å stykke de opp, fokusere på en ting om 
gangen. Det er flere grunner til at jeg anbefaler korte, 
konsentrerte filmer. Dels skyldes det nivået på linjer og den 
digitale infrastrukturen, særlig for mobile enheter, og den 
irritasjonen som oppstår dersom filen blir stående å ”laste”, 
hakker eller rett og slett ikke gir noe annet enn en feilmelding. Et 
annet poeng er at undervisningsvideoer ikke er ment å erstatte 
den tradisjonelle forelesningen. Å legge ut hele forelesninger vil i 
beste fall dekke et behov hos en student som ikke var tilstede i 
forelesningen, eller til en som ønsker full repetisjon. Dersom et 
slikt opptak skal ha en læringseffekt bør vi etter min mening klippe 
det opp i flere deler og gjerne kommentere hva det er som blir 
sagt.  

Uansett, video har kommet for å bli og jeg tenker at dette må vi 
lære oss. Jeg har begynt med svært enkle midler, telefonen som 
kamera og PC m/mikrofon (og kamera). Dessuten har jeg spurt 
studentene. Video støtter læring og jeg lærer av tilbakemeldingene. 
Spør studentene dine du også!  
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Oppsummert:  
Undervisningsvideoer kan være mye mer enn en foreleser som 
snakker inn i kameraet eller kommenterer et skjermopptak. Det 
handler om å finne en form som passer deg. Ta gjerne kontakt 
med BI LearningLab.  

 

  

Fra oppsummeringsforelesning i fjor: En siste bildehilsen fra meg til studentene, jeg 
brukte ”SnagIt” og satte inn ”tegneseriekommentarer”. Neste år lager jeg kanskje en 
liten film.  
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Svar på siste forelesergåte: 

Vi tenker at dette er en foreleser som stanger hodet i (stor)skjermen i 
frustrasjon over manglende integrasjon mellom menneske og maskin.. 

Kanskje du har en bedre assosiasjon? 

 

Om du lurte: Alle forelesergåtene er laget i iPad-verktøyet Paint 



 

101 

 

KAPITTEL 9 

Teoretisk bakteppe 
 

Dette idéheftet er ment som en inspirasjon og praktisk støtte til 
forelesere som underviser store klasser.  Med stor klasse mener 
vi så mange studenter at personlige tilbakemeldinger er for 
tidkrevende for foreleser å gjennomføre på en god måte.  Vi tror 
at grensen går rundt 70-80 studenter. Opplegg og aktiviteter vi 
beskriver, kan selvsagt også benyttes i mindre klasser.  I dette 
kapittelet trekker vi frem noen sentrale læringsteorier som 
underbygger aktivitetene i boken – for innsikt, refleksjon og 
inspirasjon!  
 
Møtet mellom to superengasjerte og praksisorienterte 
høyskolelektorer og en doktor innen feltet pedagogisk psykologi 
har skapt mange gode diskusjoner. Hvordan skal vi finne en god 
måte å dele våre erfaringer i auditoriet med andre og 
forhåpentligvis inspirere andre forelesere til å fokusere på 
studentaktive læringsformer? Nina og Tor VET hva som funker i 
møtet med studenten, jeg kan bare fortelle dem at – jo da – det 
dere gjør stemmer med teorien! 
 
Under er en oversikt med kort beskrivelse av noen teorier og 
modeller vi mener er nyttige å kjenne til, og som inspirerer oss i 
vårt pedagogiske utviklingsarbeid. En liste over anbefalt litteratur 
finnes på siste side. 
 
Noen læringstilnærminger og -teorier som inspirerer 
aktivitetene i boka: 
 

• Aktivitet fremmer læring  
• Dialog som utvikling av kunnskap  
• Samstemt undervisning  
• Biggs og Blooms taxonomier 
• Individuelle forskjeller i læring (se kapittel 6) 
• Den didaktiske relasjonsmodell 
• Det omvendte klasserom – ”Flipped Classroom” (se også 

kapittel 8.2) 
• ”Blended learning” – bruk av ulike undervisnings- og 

læringsformer 
 
 
 
 

 

Stikkord: 
Teori og praksis, 
samstemt undervising, 
dialog, blended learning, 
taxonomier, 
relasjonsmodellen, liv og 
lære 
 
Av Anne 
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Aktivitet fremmer læring 
John Deweys (1859-1952) teorier om at aktivitet bidrar til økt 
forståelse og dermed bedre læring ligger til grunn for forfatternes 
tilnærming til undervisning. ”Learning by doing” og erfaringsbasert 
læring er uttrykk som stammer fra pragmatismen og understøtter 
tanken om at undervisning skal skje med studenten i fokus. 
Studentene lærer gjennom aktiv oppdagelse og ”konstruksjon” av 
kunnskap. I studentsentrert læring er forelesers rolle å 
tilrettelegge og veilede. 

Pragmatismen står i motsetning til den mer mål-middel-styrte 
positivismen (behaviourisme) der forelesers oppgave er å ”forme” 
studentene gjennom overføring av kunnskap. I denne klassiske 
tilnærmingen behandles studentene som passive mottakere av 
forelesers monologiske kunnskapsoverføring. 

 

Dialogen som pedagogisk virkemiddel  
Den klassiske forelesningen der en leste ”for” andre, har sitt 
opphav fra gamle rom den gang boken ennå ikke var oppfunnet. 
Sokrates leste for sine studenter.  For å utvikle forståelse brukte 
han imidlertid dialogen som virkemiddel for å utvikle en dypere 
forståelse hos sine studenter.  Han stilte spørsmål og gjennom 
studentenes svar kunne de sammen gjennomføre en felles ”reise” i 
temaet.  Dialogen skiller seg fra diskusjonen og debatten fordi 
fokuset er på utvikling av forståelse og undring, fremfor 
argumentasjon for ulike ståsteder.  Nina har et bevisst forhold til 
dialogen som virkemiddel og bruker den mye i sin 
undervisningspraksis. 
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Samstemt undervisning (se også kapittel 3.3) 
"Constructive alignment" eller "samstemt undervisning"(Biggs & 
Tang, 2007) handler om at undervisningsaktivitetene bygger opp 
under læringsmålene og eksamen i kurset. Metoden kan ved første 
øyekast se ut som en selvfølgelighet for oss som har forelest noen 
år, men helt enkelt er det ikke å få undervisningen samstemt!  
Bare det å utvikle gode læringsmål er en utfordring. - Og hvordan 
skal jeg dokumentere studentens kunnskaper (sluttvurdering) på 
en fornuftig måte til eksamen? Fokus i denne boka er hvordan 
undervisningsaktivitetene skal støtte opp under studentenes 
læreprosesser.   

I tabellen under beskrives et eksempel på læringsmål som er brutt 
ned innen temaet kommunikasjon med tilhørende undervisnings-
aktiviteter. I den siste kolonnen beskrives hvilket kunnskapsnivå 
læringsmålene er på i Blooms taxonomi. For å sikre god 
sammenheng mellom læringsmål og undervisningsaktivteter, kan 
det være nyttig å lage en slik oversikt for seg selv ved 
semesterstart.  

Læringsmål: 
Studenten skal kunne… 

Undervisningsaktivitet 
  

Nivå i 
Blooms 
taxonomi  

Definere begrepet 
kommunikasjon   
 

Løse drøftingsoppgave  
Hjelpemiddel: skjema med 
vurderingskriterier  
Gjennomgang i plenum 

1 redegjøre  

Forklare og gi eksempler 
på formelle og uformelle 
kommunikasjonsnettverk  

Multiple answer-oppgaver  
som gjøres to-og-to  
Gjennomgang i plenum  

2 og 3 
drøfte og 
anvende 

Hvordan studentene ”testes” eller mer korrekt - skal 
dokumentere sine kunnskaper for siden å få sitt vitnemål er 
sentralt i deres læringsløp.  Studentene må derfor ha klart for seg 
hva de skal lære (læringsmålene i kurset) og hvordan eksamen skal 
foregå. Det er forelesers oppgave å legge til rette for 
undervisningsaktiviteter som støtter studentenes vei frem mot 
eksamen – hva de skal lære og hvordan de skal testes.  I noen fag 
er det sentralt å få på plass grunnbegreper og grunnmodeller, her 
kan man se for seg at eksamen er en reproduksjon av pensum, og 
at læringsstrategien for studentene er å pugge til eksamen.  I andre 
fag er allerede fagterminologi og basisteori på plass og 
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læringsmålet er å demonstrere forståelse og anvendelse.  Da er 
det viktig at studentene tilbys et godt treningsopplegg for nettopp 
det. I samstemt undervisning er formativ vurdering (ulike 
tilbakemeldingsaktiviteter, se kapittel 7) en undervisningsaktivitet 
som bidrar med informasjon til studenten slik at denne kan justere 
egne aktiviteter i forhold til læringsmålet. 
 
Utvikling av forståelse = læring 
Teorien beskriver ulike modeller for hvordan studenter utvikler 
forståelse av ny kunnskap. Den kanskje mest kjente av disse er 
Blooms (1965) taksonomi.  En taksonomi er en klassifisering.  
Blooms taksonomi er kognitivt orientert og er en hierarkisk 
oppbygging av læringsmål som starter med det laveste nivået der 
læring beskrives som det å huske noe (pugging). Jo lengre opp i 
hierarkiet et læringsmål beskrives, jo dypere forståelse skal 
studenten utvikle. På det øverste nivået skal studenten selv være i 
stand til å utvikle hypoteser og teorier.  I praktisk undervisnings-
sammenheng hjelper denne klassifiseringen oss forelesere til å 
finne det riktige nivået for hva studenten skal mestre ved kursets 
slutt.  På denne måten er taksonomien viktig med tanke på 
vurdering og eksamen.  Forventes det at studenten skal 
reprodusere pensum til eksamen, vil nivå en og to være 
tilstrekkelig å jobbe med gjennom semesteret. Undervisnings-
aktivitetene må for eksempel legges opp med øvingsoppgaver der 
repetisjoner på definisjoner og modeller er fokuset. 
 

Blooms taxonomi 
                          (modifisert av Anderson & Krahtwohld, 2001) 

Skape 

Evaluere 

Analysere 

Anvende 

Forstå 

Huske 
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John Biggs (Biggs & Tang, 2007) har også utviklet en taksonomi for 
å beskrive og klassifisere studenters utvikling av forståelse. SOLO-
taksonomien kalles denne. Kort fortalt står SOLO for Structure of 
Observed Learning Outcomes og beskriver fem nivåer av 
studentens forståelse: 
 
(1) Prestrukturelt  
(2) Unistrukturelt 
(3) Multistrukturelt 
(4) Relasjonelt 
(5) Extended abstract 
 
Nivåene beskriver kompleksiteten i forståelse der eksempelvis 
"prestrukturell" forståelse er svært lite utviklet, og "extended 
abstract" beskriver en kompleks forståelse av kunnskapsområdet. I 
praksis kan taksonomien vise seg å være et nyttig verktøy i 
planleggingen av undervisningsaktiviteter som bruker 
læringsutbytter for å beskrive hva studentene er forventet å lære. I 
noen emner er det nok med løsrevne faktakunnskaper, mens i 
andre emner er det nødvendig med relasjonell og kontekstuell 
forståelse. 
 

 

En illustrasjon samstemt undervisning. 
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Kjenn din målgruppe 
En klassiker innen pedagogisk planlegging er den didaktiske 
relasjonsmodell.  Denne minner oss om seks viktige elementer 
vi må ta høyde for når kurset og forelesningene skal planlegges: 

• Læringsmålet 
• Målgruppen (studentenes forutsetninger: bakgrunn, alder) 
• Innholdet som skal formidles 
• Undervisningsaktivitetene (læreprosessen) 
• Vurderingsformen 
• Rammefaktorer som tid, varighet, sted, virkemidler, 

læreplanverk 
 
Blended learning og Flipped Classroom 
Blended learning betyr rett og slett at ulike former for læring 
mikses sammen. Formålene med miksen kan være flere, for 
eksempel variasjon i læringsmetoder, kostnadseffektiv undervisning 
(for student og/eller institusjon), fleksibilitet i tid og sted (for 
student og/eller foreleser), eller fordi det gir en optimal 
læresituasjon.  Den vanligste kombinasjonen er klasserommet og 
nettet.  Noen aktiviteter egner godt seg i klasserommet 
(eksempelvis diskusjon, gruppearbeid, øvinger), mens andre på 
nettet (ulike treningsopplegg for studentene, repetisjonsvideoer).  
Konseptet ”flipped classroom” benytter nettopp denne miksen; 
studentene får en video i hjemmelekse og møter til samarbeid og 
dialog i auditoriet.   

 
Anne i action  
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Websider og kontaktinformasjon 
 
Bokens blogg 
Vi inviterer deg til å delta med synspunkter og erfaringer! 
www.praktiskpedagogikk.wordpress.com 
 
Tors blogg 
http://torhaugnes.wordpress.com 
 
Ninas blog 
http://ninaronas.wordpress.com 
 
Om BI LearningLab  
BI LearningLab er et kompetansesenter for undervisning, læring og 
IKT.  Senterets oppgave er å bistå BIs faglige og BIs ledelse med å 
utvikle tidsriktig og relevant undervisning som forbereder 
studentene på arbeidslivet. LearningLab har fysiske fasiliteter 
(studio, veiledning, workshop med mer) i A4 i Nydalen, se også 
blogg med nyheter, prosjekter og Beste Praksis, samt hjemmesider 
med oversikt over våre tjenester. 
www.bilearninglab.no 
www.bi.no/learninglab 
 
 
Kontaktinformasjon forfattere 
Nina:  nina.ronas@bi.no 
Tor:  tor.haugnes@bi.no 
Anne:  anne.swanberg@bi.no 
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«Det skal svinge i auditoriet!» - Nina Ronæs
«Forelesningen er dagens høydepunkt!» - Tor Haugnes
Å undervise i store klasser er en utfordring.  Å stå ansikt til ansikt med et ”fugleberg” av studenter, mer eller mindre kunn-
skapshungrige, kan gi den store skjelven for enhver foreleser.  Den klassiske monologen kan være enkel å gripe til – den 
er styrt og kontrollerbar.  Vi vet imidlertid at studentenes oppmerksomhet har vi bare i maksimum 20 minutter av gangen 
og uansett hvor god monologen er, vil mange falle av.   Forfatterne av denne idèboken har utfordret seg selv med å utvikle 
studentaktive læringsformer for store klasser. Vi definerer en storklassesituasjon fra 70-80-studenter og oppover.  De fleste 
eksemplene er hentet fra klassestørrelser mellom 200 og 650.

 
Anne Swanberg underviser i 
ledelsesfag ved Handelshøyskolen 
BI.  Hun har vært nettlærer ved 
BI Nettstudier siden 1998 og har 
erfaring med ulik bruk av digitale 
verktøy og støtte av den voksne 
student.  I tillegg underviser hun 
i tradisjonelle klasseromsbaserte 
kurs og jobber til daglig med å 
utvikle nye undervisnings- og 
læringsformer ved BI.  Anne forsker 
på individuelle forskjeller i læring 
og disputerte for sin doktorgrad 
ved BI i 2010. Anne leder også BI 
LearningLab, Handelshøyskolen BI 
sin enhet for pedagogisk opplæring 
og spredning av beste praksis: www.
bilearninglab.no

 
Tor Haugnes er historiker og 
underviser i fag innen innovasjon og 
bedriftslære ved Handelshøyskolen 
BI.  Han har erfaring med storklas-
seundervisning siden 2001 og har 
i likhet med Nina klasser på opptil 
650 studenter. Tor har utviklet ulike 
metoder for å aktivisere studentene 
mellom forelesningene, blant annet 
ved hjelp av læringsplattformen.  
Tor er aktiv i arbeidet med å utvikle 
beste praksis og tilrettelegge for 
utvikling av forelesere ved BI. Tor 
blogger om både pedagogikk og 
andre rariteter i sin bestrebelse for 
å øke studenter (og andre interes-
serte) sin interesse for hvordan 
velferdsstaten og den norske model-
len er som den er: torhaugnes.
wordpress.com

 
Nina Ronæs underviser innen 
markedsføringsfag ved Handelshøy-
skolen BI.  Hun har i flere år ekspe-
rimentert med ulike undervisnings-
aktiviteter i store klasser.  Hennes 
største klasser teller 650 i ett og 
samme auditorium.  Nina ble tildelt 
Rektors Utviklingspris for fremra-
gende pedagogisk utviklingsarbeid 
i 2011 på BI i juni 2011, nettopp for 
sitt engasjement for studentaktive 
læringsformer i store klasser. Nina 
blogger om pedagogikk: ninaronas.
wordpress.com 
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