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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.”
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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.
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«Underholderen» «Forskeren»
Uoppnåelig ideal. Konkrete triks

gir ønsket effekt. 



«Forskeren»
Konkrete triks

gir ønsket effekt.

Fokus på innhold,
ikke foreleseren. 

Skru PÅ rasjonaliteten:

Diskutere to og to.

Forklare til hverandre.

Quiz på mobilen.

Skrive og kommentere.



CCIS – tett på samfunnslivet
Viserektor NTNU i Gjøvik, Jørn Wroldsen



Center for Cyber and Information 

Security ved NTNU
• Satsing på informasjonssikkerhet 

startet ved Høgskolen i Gjøvik i 2001 
via Bluelight-nettverket 
(Nettverket besto bla av: Telenor, IBAS, Thales, Norsk 
Tipping, PricewaterhouseCoopers, Sambandsregimentet 
Jørstadmoen, Gjensidige NOR, Sparebanken Hedmark, 
ErgoGroup, Helse Øst RHF, Institutt for Datasikkerhet, 
Secure-Group, Gjøvik Kunnskapspark og Høgskolen i 
Gjøvik)

• Akkreditering for Master i 
informasjonssikkerhet i 2004

• PhD in Information Security godkjent i 
NOKUT i 2008

• Fikk ansvar for forskerskolen i 
informasjonssikkerhet i 2012

• CCIS åpnet 15. august 2014
Tidligere student ved Bachelor i informasjonssikkerhet. Foto: Lars Jonas Pedersen



CCIS og studenter

• Bachelor, master og PhD-utdanning

• Over 400 studenter med 

spesialkompetanse innen 

informasjonssikkerhet er 

uteksaminert fra Gjøvik

• Forskning og utdanning, hånd i 

hånd

• Oppgaver og nettverk for 

næringslivet

• Forskere fra eksterne partnere 

forsker og underviser

Avtale mellom HiG og Politihøgskolen, f.v Jørn Wroldsen og Håkon Skulstad. Foto: PHS
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CCIS inn i fremtiden

«CCIS skal bli et av de fremste 

akademiske forsknings- og 

utdanningsmiljøene innen 

cyber- og 

informasjonssikkerhet i Europa, 

gjennom samarbeid og 

partnerskap mellom akademia, 

offentlig og privat sektor» 

Oppslag i wired.com om hacking av pacemaker
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Partnere CCIS



Anne Kveim Lie, Undervisningsleder i samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Tommy Sjåfjell, bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm



Student (spiller fastlege)

Økonomikonsulent NAV

Bruker

Studenter
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SANGUNDERVISNING 
MED FEEDBACK. 
DEMONSTRASJON AV 
METODEN CRITICAL 
RESPONSE PROCESS

KRISTIN KJØLBERG, NORGES MUSIKKHØGSKOLE 

kkj@nmh.no



nmh.no

KRISTIN 
KJØLBERG

”FASILITATOR”.
SANGPEDAGOG

1. AMANUENSIS

SYNNØVE 
SÆTRE,
”RESPONDENT”.
STUDENT I 
MUSIKK-
PEDAGOGIKK
3. ÅR

THOMAS 
TVEDT,

”RESPONDENT”.
STUDENT I 

MUSIKK-
PEDAGOGIKK

4. ÅR

GURO UTNE
SALVESEN,
”ARTISTEN”.
STUDENT I 
MUSIKK-
PEDAGOGIKK
4. ÅR
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CRITICAL RESPONSE PROSESS

• Utviklet av danser og koreograf Liz Lerman (USA)

• En metode for læring og utvikling, bygd opp i fire trinn

• Basert på samarbeidslæring der det i prosessen er tre 
roller:

– Artisten – utøveren/kunstneren, den som presenterer 
produkt, en ytring, en problemstilling etc.

– Respondentene- tilbakemelderne, kommentatorene, 
medstudentene, kollegene, peers

– Fasilitatoren- tilretteleggeren, prosesslederen, 
koordinatoren

• Kan anvendes i alle sammenhenger der noen skal 
utvikle/lære/utforske noe



nmh.no

CRITICAL RESONSE PROSESS 
UNDERSØKER:

• hvem som ”eier” studentens prosess, setter målene for 
deres utvikling og bestemmer en videre retning. 

• hvordan studenten gjennom et læringsfelleskap selv kan 
oppdage det essensielle for hennes/hans læring.

• hvilken betydning eierskap til egen læring har for 
motivasjonen.

• på hvilke måter en dialogalogisk form og nøytrale spørsmål 
kan åpne for læring på andre måter enn gjennom en 
instruktiv undervisningsform.

• hva som kan skje når alle i prosessen, uavhengig av status 
og posisjon bidrar likeverdig i en læringsprosess.
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GURO:
JEG GÅR I 
TUSIND TANKER,
norsk folketone
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• Inspirerende

• Engasjerende

• Overraskende

• Interessant

• Annerledes

• Tankevekkende

• Assosierende

• Unikt

• Vakkert

TRINN 1: RESPONDENTENE 
BESKRIVER DET SOM VAR 
MENINGSFULLT. 
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TRINN TO: 
ARTISTEN STILLER
SINE EGNE 
KUNSTNERISKE/
FAGLIGE SPØRSMÅL

• Slik styrer artisten hva slags 
problemstillinger hun/han 
ønsker tilbakemelding på.

• Respondentene skal gi ærlige 
svar, men de skal holde seg 
til tematikken
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TRINN TRE: 
RESPONDENTENE 
STILLER 
ÅPNE OG NØYTRALE 
SPØRSMÅL

• Åpner for å reflektere, finne egne løsninger

• Åpner for flere mulige løsninger

• Kan føre til at artisten ikke finner svar og begynner å 
reflektere, undrer seg, blir motivert for å utforske

• Kan basere seg å at respondenten har ideer til nye 
muligheter for artisten, men spørsmålet må stilles 
slik at det ikke utrykker en dårlig skjult mening
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TRINN FIRE: RESPONDENTENE
TILBYR FORSLAG, INNSPILL 
ELLER MENINGER

”Jeg har et forslag til /innspill til/mening om ... 
Vil du høre det?”

Artisten kan si ja eller nei til å høre 
forslaget/innspillet/meningen




