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 Metodedrevet innføringsemne med fokus på datainnsamling, prototyping og evaluering

 Tar for seg interaksjon mellom mennesker og maskiner, samt teknologiens samspill med brukeres behov

Introduksjon til design, bruk, interaksjon
IN1050

Formelt Eksperimentelt

 Programspesifikt introduksjonsemne med to 
påbyggende emner i 2. og 3. semester

 Generelt støtteemne for studenter ved andre 
studieprogrammer ved instituttet

 Et tverrfaglig møtepunkt med informatikk for 
eksterne studenter, hovedsakelig jus og SV

 Arena for praktisk utprøving: alternative 
undervisningsformer, digitale verktøy og møteplasser

 Arena for følgeforskning: masteroppgaver og 
studentprosjekter

 Arena for signaturpedagogikk (Shulman, 2005):  
fra STEM til STEAM og kreative prosesser
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The act of teaching and learning technology does not rely purely on 
lecturing, memorising and applying existing technological knowledge; 
instead, it involves inventing, designing and developing new 
technological solutions for the humans’ potential use.

A conceptual model for knowledge dimensions and processes in design and technology projects
Alamäki, 2018, s. 668
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 Nivåinndelt taksonomi for som benyttes til klassifisering av kunnskap

 Nyttig i f.eks. formulering av oppgaver, emner og læringsutbyttebeskrivelser

Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape

Blooms taksonomi
Klassifisering av kunnskap



Blooms taksonomi
Klassifisering av kunnskap

About one third of the reviewed publications acknowledge 
having used Bloom’s taxonomy, but they do not even sketch 
for what purpose or how. Furthermore, over half the 
publications analyzed do not refer any difficulty of use.

A Systematic Review of the Use of Bloom's Taxonomy in Computer Science Education
Masapanta-Carrión & Velázquez-Iturbide, 2018, s. 446



Et redskap for refleksjon rundt hvordan vi kan…
Blooms taksonomi

strukturere en tydelig dialog om læring og forventning

tilføre et holistisk perspektiv på læringsaktiviteter

kommunisere vurderingskriterier og eksamensutforming

tydeliggjøre underviseres rolle og nytteverdi i studentens læring



En tydelig dialog om læring og forventning
Å strukturere



 Et viktig prinsipp i Blooms oppdaterte taksonomi er aktiv bruk av verb for operasjonalisere hvert nivå

 En slik tydeliggjøring av læringsmål har vist seg å være nyttig for oss som underviser samt studentene

 Hva betyr «definere»? 

 Er det tydelig hvordan studentene skal bevege seg oppover i hierarkiet? Klarer vi å unngå forvirring på vei oppover i hierarkiet?

Difficulty in precisely specifying the knowledge associated to each learning goal or assessment task. The problem emerges when the instructor switches without 
intention between related, but not equal, concepts.

A Systematic Review of the Use of Bloom's Taxonomy in Computer Science Education
Masapanta-Carrión & Velázquez-Iturbide, 2018, s. 443

En tydelig dialog om læring og forventning
Å strukturere

Tydelighet er ikke alltid lett 

Bevegelsen mellom nivåene er ikke alltid like klar 



En tydelig dialog om læring og forventning
Å strukturere

Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape Designe, konstruere, oppfinne, utpønske

Hypotisere, dømme, rettferdiggjøre, kritisere

Organisere, strukturere, skissere, integrere

Bruke, velge, demonstrere, implementere

Oppsummere, utlede, tolke, sammenlikne

Gjenkjenne, lytte, navngi, identifisere
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En tydelig dialog om læring og forventning
Å strukturere

Kunnskapsbanken i universitet og høgskolepedagogikk: https://uio.bibsys.no/courses/24



 Et fokus på det totale læringsutbyttet har vist seg å være nyttig i planlegging av undervisningsaktiviteter

 Identifisere hvilke arenaer for læring som finnes…

 …og se på samspillet mellom disse

 Oppbygging av undervisningsaktiviteter: når i uken de kommer og deres rolle i å støtte ukens tematikk, samt når og hvor de vurderes

Et holistisk perspektiv på læringsaktiviteter
Å tilføre

Unngå segmentering

Sekvensiell sammensetning 



 Arenaer for læring: 

 Egenlæring ≠ individuell læring

 …men selvorganisert læring: kollokvier, faddergrupper, gjennom digitale verktøy etc.

 Vi skal også undervise etter korona!

Et holistisk perspektiv på læringsaktiviteter
Å tilføre

Fellesundervisning

Gruppetimer

Egenlæring 

Faddergrupper videreført som gruppeklasser



Et holistisk perspektiv på læringsaktiviteter
Å tilføre

Memorere

Forstå

Anvende

Evaluere

Skape

Forelesninger

GruppetimerPlenumsøvelser

Obliger

Tirsdag

Onsdag – fredag

Søndag

Mandag

Analysere

Forstå

Analysere

Anvende

Anvende

Evaluere

Analysere

Anvende



Et holistisk perspektiv på læringsaktiviteter
Å tilføre

What the student does: teaching for enhanced learning
Biggs, 2012, s. 48-49



 Faglærers rolle vs. plenumslærernes rolle vs. gruppelærernes rolle vs. retternes rolle?

Underviseres rolle og nytteverdi i studentens læring
Å tydeliggjøre

Gjenkjenne

LytteNavngi

Identifisere OppsummereUtlede

Tolke SammenlikneOrganisere Bruke

Velge Demonstrere

Implementere

StrukturereSkissere

Kritisere

Rettferdiggjøre

Hypotisere Konstruere

-2019
Forelesning

Plenumsøvelse
Gruppetime

Oblig

Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape Designe, konstruere, oppfinne, utpønske

Hypotisere, dømme, rettferdiggjøre, kritisere

Organisere, strukturere, skissere, integrere

Bruke, velge, demonstrere, implementere

Oppsummere, utlede, tolke, sammenlikne

Gjenkjenne, lytte, navngi, identifisere



Underviseres rolle og nytteverdi i studentens læring
Å tydeliggjøre

 Roller kan forandre seg underveis og krever en god dialog mellom faglærere og gruppelærere

 Har gruppelærerne bevisst forhold til læringsmålene når de underviser, veileder og retter?

 Hvem lager obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen og hvem er det som gir underveisvurdering?

 Gir alle gruppelærere samme beskjeder og tilbakemeldinger forankret i de samme hierarkiske nivåene?

Løpende underveisdialog

Utfordring 1: ikke alltid en felles forståelse rundt læringsmålene

Utfordring 2: ulike roller er ikke alltid like lett å koordinere innad i større undervisningsteam



Plenumslærere Gruppelærere

Obligrettere



 Hva opplever studentene som nyttig i undervisningstilbudet?

 Differensieringsprinsippet gjør det veldig vanskelig for gruppelærere

Gruppeundervisning glir over i miniforelesning hvor vi ikke klarer å skyve dem oppover i hierarkiet

Vi studenter stiller lite forberedet til gruppetimene, og det er det som holder dem mest tilbake. Det er vanskelig for gruppelæren å gå mer i dybde eller 
mer spesifikt når vi ikke møter med nødvendige forkunnskaper.

Merkes ofte for sent av studentene selv   før de plutselig sitter med obligatoriske oppgaver eller eksamen

For min del kunne vi gjerne hatt færre praktiske oppgaver/diskusjonsoppgaver og mer undervisning, men jeg skjønner at diskusjon om temaer er mye 
av poenget med gruppetimene, så jeg får vel bare leve med det :)

Hvordan holde gruppetimene på «rett» nivå?

Underviseres rolle og nytteverdi i studentens læring
Å tydeliggjøre

Utfordring!



 Forstår studentene hva det er vi øver på underveis med tanke på underveisvurdering og endelig vurdering?

Vurderingskriterier og eksamensutforming
Å kommunisere

Hvilket nivå er vi på nå? Hvor får vi bruk for det?

Obligatorisk oppgaver

Avsluttende eksamen

Formativt

Summativt

Hvordan skal det vurderes?

Vurdering for læring

Vurdering av læring



 Forstår studentene hva det er vi øver på underveis med tanke på underveisvurdering og endelig vurdering?

Vurderingskriterier og eksamensutforming
Å kommunisere

-2019
Forelesning

Plenumsøvelse
Gruppetime

Oblig
Eksamen

Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape Designe, konstruere, oppfinne, utpønske

Hypotisere, dømme, rettferdiggjøre, kritisere

Organisere, strukturere, skissere, integrere

Bruke, velge, demonstrere, implementere

Oppsummere, utlede, tolke, sammenlikne

Gjenkjenne, lytte, navngi, identifisere



 Med korona ble vurderingskriteriene for avsluttende eksamen også påvirket

 Ikke lenger like relevant å vurdere dem på lavtaksonomiske nivåer grunnet tillatte hjelpemidler

 Det resulterte i en forskyvning oppover i taksonomien

Vurderingskriterier og eksamensutforming
Å kommunisere

(og tidligere)

2019 2020









(og tidligere)

2019

2020





-2019

Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape 49 %

56 %

63 %

57 %

67 %

72 %

2020

Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape 41 %

49 %

60 %

61 %

74 %

85 %

Vurderingskriterier og eksamensutforming
Å kommunisere

 De svakeste studentene er vanskeligere å plassere på riktig side av strykgrensen

 De flinkeste studentene skiller seg bare enda mer ut

 Studentene i midtsjiktet holder seg stort sett på samme nivå som tidligere
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 Å flytte seg oppover i taksonomien gjorde at flere studenter trenger hjelp med å forstå hvordan de «knekker koden» rundt eksamen

 Vi har veldig mange med tidligere studieerfaring og i år ekstra mange deltidsstudenter med eksterne utdanninger, de som har noen få 
erfaringer fra andre studier responderte bedre på bevegelsen i taksonomien

Post-eksamensrefleksjon
Hva ble annerledes?

Difficulty in measuring student’s progress. It is difficult to know 
whether a student’s cognitive process to solve a given problem 
progresses, for example, moving to upper levels in the taxonomy.

A Systematic Review of the Use of Bloom's Taxonomy in Computer Science Education
Masapanta-Carrión & Velázquez-Iturbide, 2018, s. 444



Memorere

Forstå

Anvende

Analysere

Evaluere

Skape

Meningsfylt samsvar mellom undervisning, vurdering og læringsmål
Blooms taksonomi er ikke perfekt, men fortsatt et godt redskap for å planlegge og reflektere rundt et

strukturere en tydelig dialog om læring og forventning

tilføre et holistisk perspektiv på læringsaktiviteter

kommunisere vurderingskriterier og eksamensutforming

tydeliggjøre underviseres rolle og nytteverdi i studentens læring
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