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Carl Wieman



“Universitetsprofessorer forkynner et
budskap om å søke sannheten gjennom
observasjoner og grundige eksperimenter

Wieman C. Stop lecturing me. Scientific American, 15. juli 2014.

men når de går inn i klasserommet så
bruker de metoder som er utdaterte og
ineffektive.”

Carl Wieman

Ta med forskerhodet inn i auditoriet også!
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Tradisjonell forelesning med 
den mest populære foreleseren

Aktive læringsmetoder 
med en uerfaren postdoc



Make it stick
-The science of successful learning



“Et av de mest
oppsiktsvekkende funnene

i læringsforskning er
effekten av testing.”

Tid

Ting du 
fremdeles

husker Quiz



Studentene foretrekker
undervisningsmetoder

som er behagelige
men som de ikke lærer av.



Daniel Kahneman

System 1 – Intuisjon System 2 – Rasjonalitet

• Overvåkning, kontekst.
• Mange sanser.
• Foreslår løsninger.
• Påkaller 

oppmerksomhet.

• Er logisk, 
krever tenkning.

• Energikrevende,
man blir sliten.



En bok og en blyant koster
til sammen 11 kroner. 

Boka koster 10 kroner mer enn blyanten. 
Hva koster blyanten?

Studenter på Princeton University, 3 oppgaver

• Med tydelig skrift: 10% hadde alt rett.

• Med utydelig skrift: 65% hadde alt rett!

Når det er utfordrende å lese 
aktiverer hjernen rasjonaliteten, 

som avslo det gale svaret foreslått av intuisjonen. 

Kognitiv belastning, uansett årsak, mobiliserer rasjonalitet.



http://www.bwbr.com/portfolio/a-glenn-hill-center-for-stem-education/
North Dakota State University

http://www.bwbr.com/portfolio/a-glenn-hill-center-for-stem-education/


Tips for å komme i gang

Fellesnevner for mye av det som funker:
studentene må generere kunnskapen de har.

To enkle former for aktiv undervisning:

1. Stopp forelesningen ti minutter før.

2. Be studentene skrive ned det de har lært i dag.

1. Vis en figur du pleier å vise i en forelesning.

2. Be studentene forklare den i stedet for at du gjør det.



Klasseromsdialog
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Alle svarer.

Studentene får
umiddelbar feedback:

- dopamin,

- eget nivå.

Just-in-time teaching: 
hva er det studentene
strever med?



John Biggs

Nivå 1. Hva studenten er.

«Skyld på studentene».

Nivå 2. Hva underviseren gjør.

«Skyld på læreren».

Nivå 3. Hva studenten gjør.

Analyse av moderne høyere utdanning – utfordringer og løsninger!
Tankegangen bak hele Bolognareformen.

[Om du ikke har tid, les kortversjonen: John Biggs. 1999. What the student does: Teaching
for enhanced learning. Higher Education Research & Development 18:57-75.]



K
o

m
p

et
an

se

Inkompetanse Ett relevant 
moment

Flere uavhengige 
momenter

Integrere i en 
struktur

Generalisere til 
nye områder

Prestructural Unistructural Multistructural Relational Extended Abstract

Bommer
Stryker
Våser

Benevne
Gjenkjenne
Utføre enkel

prosedyre

Beskrive
Kombinere
Liste opp
Utføre i

rekkefølge

Analysere
Anvende
Drøfte
Forklare årsaker
Kritisere
Sammenligne

Generere
Hypotetisere
Reflektere
Skape
Teoretisere

Biggs SOLO taksonomi
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Wikipedia

Høyere utdanning

Hvordan utstyre studentene 
med dypere kunnskap?
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Think, pair, share
1. Spør et spørsmål.

2. Be studentene 
tenke gjennom hver 
for seg.

3. Be studentene 
diskutere med 
sidemannen.

4. Del momenter
i plenum.

Huske.
Liste opp.

Gjenfortelle. 
Formulere. 

Argumentere.

Korrigere.
Veilede.
Utdype.



Digitale
verktøy

Aktiv
undervisning



EksamenLæringsutbytte-
beskrivelser Underviser: Hvilke læringsaktiviteter gjør 

at studentene behersker læringsmålene?

Student: Hvilke læringsaktiviteter 
gjør at jeg behersker eksamen?

Læringsutbytte-
beskrivelser Underviser: Hvilken vurderingsform 

tester læringsmålene?

Student: Ved å beherske eksamen
oppfyller man læringsmålene!

Får vi dette på
eksamen?  

Biggs’ metode: Constructive alignment
Eksamen
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«Underholderen» «Forskeren»

Et
uoppnåelig

ideal…

Konkrete triks
gir ønsket effekt. 



«Forskeren»
Konkrete triks

gir ønsket effekt.

Fokus på innhold,
ikke foreleseren. 

Skru PÅ 
rasjonaliteten!




