
Notat fra ledelsesseminaret  

Her er en liten oppsummering av de strukturene og oppgavene Knut og Cathrine brukte under 

presentasjonen på ledelsesseminaret 9/2-2017.  

Inndeling i grupper 
Hva vil du helst høre mest om? 

• Hovedlinjene: Hva er viktig framover? 

• Hvordan vi skal jobbe med emneutvikling 

• Hvordan vi skal jobbe med nye læringsformer 

• Hvordan vi skal jobbe med ansattmiljø 

Idé bak oppgaven:  

1) Rett og slett å få delt dere i grupper samtidig som… 

2) Bli kjent med noen nye og… 

3) Adressere dagens tema – “skru på hjernen”  

Husk på: Ønsker vi homogene eller inhomogene grupper? Hvis vi ønsker inhomogene grupper (skaper 

ofte mer diskusjon, men kan være mindre trygt) kan vi etter første inndeling be deltakerne om å lage 

nye grupper der de kjenner igjen færrest mulig fra forrige inndeling.  

Hvem skal ut? 
Hvilke elementer er sentrale for å løfte undervisning og utdanning? 

Helhet og sammenheng Læringsutbyttebeskrivelser 

Studentaktive læringsformer Læringsmiljø og ansattmiljø 
 

Idé bak oppgaven:  

Skaper diskusjon når man prøver å enes om hva som skal ut. Kan hende noen mener flere ting skal ut, 

eller ingenting skal ut – det er bra for diskusjonen. Egner seg godt til læring av fagstoff da man kan 

drøfte kriterier for bortvalg. Ulike kriterier gir ulike bortvalg. Denne type metarefleksjon kan bidra til 

dybdelæring.  

Husk på: Klasseledelse! Vær tydelig på at alle skal komme til orde, og at dette ikke er en konkurranse 

om å få rett, men en struktur for å få i gang diskusjon og refleksjon. Oppsummering! Still spørsmål til 

gruppene «Hva snakket dere om?». Hvis du spør hva de kom fram til, kan det hende du nærer opp 

under uenigheter. Still mest mulig nøytrale spørsmål for å la gruppene komme fram med alle sider av 

diskusjonen. Oppgaven handler jo egentlig ikke om å komme fram til riktig svar, men å tilrettelegge for 

diskusjon.   



Denne oppgaven fungerer også fint med bilder. Her er et eksempel fra undervisning om Newtons lover. 

Spørsmålet er bare «Hvem skal ut?» Oppgaven har flere mulige løsninger avhengig av hvilke kriterier 

studentene velger.  

  

 

 
 
 
 
Figurene er fra ERGO fysikk 1, Aschehoug forlag 

Student respons system (SRS) 
SRS er et fellesnavn for systemer der studentene kan avgi svar med mobiltelefon, nettbrett eller pc/mac. 

Det er mange ulike leverandører og UiO har kjøpt lisens til Mentimeter.  

Deltakerne går inn på siden https://www.menti.com/ med en tallkode gitt av læreren.  

Læreren lager undersøkelsen på siden https://www.mentimeter.com/ . For å lage mer enn to spørsmål 

må du ha lisens. Det ordner du slik: 

1. Gå inn på https://www.mentimeter.com/ og lag deg et brukernavn og passord ved å velge 

knappen «Sign up» øverst til  høyre. Bruk epost-adressen din ved UiO.  

2. Send epost til Houston; it-support@uio.no og si at du har laget  bruker til mentimeter og ønsker 
tilgang under UiOs lisens.  

 
Husk på: Dette systemet identifiserer ikke studentene. Hvis du vil vite hvem som svarer hva, kan du 
velge et annet system som f.eks. socrative.com (gratis) eller Learning Catalytics (ganske dyrt).  
 
Du øker læringseffekten ved å passe på  
- Å lage oppgaver på en slik måte at mellom 40 % og 60 % svarer riktig.  
- Å la studenter diskutere seg fram til svarene, helst etter å ha jobbet individuelt først. 

Tenk-par-del 
Denne passer godt sammen med SRS, eller alene som en metode for å stanse opp og diskutere med 

sidemannen. Vi brukte den etter å ha spurt i menti.com om utfordringer ved å ta i bruk studentaktive 

læringsformer. Der ble det gitt følgende oppgave:  

På en skala fra 1-10: Hva er utfordringene ved aktive læringsmetoder? 

 Tekniske utfordinger 

 Det tar tid å lage nye opplegg - krever mye forberedelse 

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
mailto:it-support@uio.no


 Tar mye undervisningstid - kommer ikke gjennom pensum 

 Redd for å miste kontrollen når det ikke er like "lærerstyrt" 

 Usikker på lærerrollen - mest vant til å formidle 

 Studentene vil ikke ha det fordi det krever mer av dem 

 Man kan gjøre det feil, og da fungerer det veldig dårlig 

Denne oppgaven ble fulgt opp med en Tenk-par-del-øvelse:  

• Hvilke utfordringer rangerte du høyest? Del med sidemannen.  

• Snakk i hele gruppen: Hvordan adresserer vi disse utfordringene på vårt institutt? 

Idé bak oppgaven:  

Ved først å tenke selv, og deretter snakke med kun en annen, får man testet ut ideer og forbedret dem 

før hele gruppen diskuterer eller før man sier det høyt til forsamlingen. Tenk-par-del kan også brukes på 

forelesning. Da kan man stanse opp med et spørsmål til salen. La dem tenke først, deretter diskutere i 

par og så ta opp svar i plenum til slutt.  

Husk på: Gi klar beskjed om at man først skal tenke individuelt og gjerne skrive ned noen stikkord. 

Uenighet er et gode, hvis det blir brukt konstruktivt.  

Lesing med forberedelse og metarefleksjon 
Før de leser, skal studentene skrive ned korte svar på spørsmål som er knyttet til det de skal lese. Vi 

gjorde det slik: 

• Hva er forskjellen på læring og undervisning?  

• Hvilke studentaktive læringsformer kjenner du til? Kommenter gjerne styrker og svakheter ved 

en eller flere av dem. 

Etter de har lest skal studentene reflektere over og skrive ned:  

• Hva var hovedinnholdet i teksten?  

• Hvilke spørsmål sitter du med etter at du har lest? 

• Hva overrasket deg mest med det du leste? 

Idé bak oppgaven:  

Forberede hjernen før lesing slik at man er mer mottakelig for det man leser. Trigge metarefleksjon  

etter lesing slik at man må tenke gjennom hva man leste og hvilke deler som kanskje førte til ny 

kunnskap (eller på vei mot ny kunnskap).  

Husk på: Vær tydelig på hvordan det skal brukes, om det kun er for studentenes egne øyne eller om det 

skal deles med flere i en gruppe. Be studentene selv reflektere over om dette er en god strategi når man 

skal lese fagtekster. Studenter er forskjellige – vi skal hjelpe dem til å finne gode læringsstrategier.  



A3 
Vår oppgave: «Hva trenger du for å lykkes i arbeidet med å heve undervisnings-kvaliteten ved ditt 

institutt?» 

Legg et blankt a3-ark på gruppebordet. Gi en oppgave som dreier seg om å komme opp med ideer, 

betraktninger, refleksjoner (altså ikke en type oppgave som krever kun ett riktig svar). Alle på gruppen 

skal skrive ned sine ideer og refleksjoner på arket. (Vår oppgave var «Hva trenger du for å lykkes i 

arbeidet med å heve undervisnings-kvaliteten ved ditt institutt?») 

Etter en stund, når det ser ut som alle har fått skrevet noe, roterer du arkene mellom gruppene. Da kan 

man se hva en annen gruppe har tenkt og kanskje få noen nye ideer. Samtidig skriver man opp sine 

beste ideer for å dele videre.  

Etter en stund roterer man arkene igjen. Det kan være fornuftig å bruke litt kortere tid for hver rotasjon. 

Vi brukte ca 4 min på første runde, 3 min på andre runde og 2 min på tredje runde.  

Idé bak oppgaven:  

Grupper blir ofte preget av enkelte taleføre personer. Men de som ikke snakker så mye kan ha vel så 

mange kloke tanker. Denne oppgaven sikrer at alle blir «hørt», ved at man skal skrive ned ideer, 

samtidig som den gir et positivt press på at alle skal bidra. Ettersom arkene skal roteres kan studentene 

ta oppgaven mer på alvor ettersom ideene blir synlige utenfor gruppen. Hvis gruppen har lite å komme 

med, kan de få hjelp fra de andre gruppene ved å få innblikk i deres ideer når arkene blir rotert.  

Husk på: Oppfordre alle til å skrive noe. Vær tydelig på at dette ikke er en konkurranse, men at innspill 

fra de andre gruppene på «deres» ark skal fungere som positive bidrag. Det er fint å diskutere underveis, 

men husk å skrive ned hovedpoengene slik at de andre gruppene får se.  

 

 


