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Bakgrunn

Nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt: STIL

– STudieIntensiverende Læringsformer

ProTed (Senter for fremragende lærerutdanning) har 
koordinert delprosjektene.

Alle prosjektene var knyttet til første året i MAGLU, med 
mål om å øke studieintensive læringsformer, med bruk 
av digitale verktøy.

Prosjektene ble gjennomført i løpet av studieåret 
2017/2018

Vi leverte vår delrapport i juli 2018: 
https://www.uv.uio.no/proted/publikasjoner/final-report-halden.pdf

https://www.uv.uio.no/proted/publikasjoner/final-report-halden.pdf


STIL2.0-prosjektets mål

Styrke studentenes profesjonsfaglige 
refleksjon gjennom 
samarbeidslæring, studentrespons
og bruk av digitale verktøy



«Sette strøm på» samarbeidslæring og respons 

4

Praksis 
observasjon i par: 

lærerrollen

Presentasjon i par 
& 

Filming av 
presentasjon

Peer–Review i par 
med filmopptak 
som grunnlag 

Videoessay 



MUNTLIGE 
PRESENTASJONER



Presentasjoner, filming og respons



Filma presentasjon med respons høst 2017



Digital spørreundersøkelse H2017

Hvilken effekt opplever du at det 

følgende har hatt på din læring?

Å ha film som vurderingsgrunnlag 

68%



Digital spørreundersøkelse H2017

Hvilken effekt opplever du at det 

følgende har hatt på din læring?

ARC som verktøy for tilbakemelding

67%



• Ved å bruke ARC til å legge inn kommentarer i presentasjonen underveis, er det 

enklere for både de som vurderer og de som har presentert å gi og motta 

tilbakemeldinger.

• Ved å bli filmet under presentasjon gjør at du kan bli bevisst på dine feil, mangler 

eller hva man gjør som fungerer bra. Å ha en film som vurderingsgrunnlag for å gi 

tilbakemelding hadde stor effekt for tilbakemelding.

• Det var en uvant måte å gi tilbakemelding på. Men den ble veldig konkret. Noe som 

er positivt.

Digital spørreundersøkelse, kommentarfelt:



Jeg likte veldig godt den måten. Fordi du slipper å komme med 
det der og da, du kan liksom tenke deg litt om, også kan du 
tenke sånn: «Ja, først noe positivt, så noe negativt», på en måte 
litt sånn, da. Og det gjør det på en måte bedre å komme … Eller 
å få tilbakemeldingen, da, at det er en gjennomtenkt 
tilbakemelding som er gitt, da. (stud. 5-10)

Fokusgruppeintervju vår 2018



Jeg visste ikke at jeg gynget så mye når jeg prater. (…) At jeg 
hadde ikke noe imot at noen vurderte meg (…) Men jeg syntes 
det var verre å vurdere andre, faktisk, enn det var å få vurdering 
selv. (stud. 5-10)

Fokusgruppeintervju vår 2018



VIDEOESSAY





Digital spørreundersøkelse vår 2018

Hvilken effekt mener du følgende har 

hatt for din læring våren 2018? 

ARC som verktøy for å gi 

tilbakemelding

55%



Digital spørreundersøkelse, kommentarfelt

Jeg hadde likt bedre om det hadde vært en lærer som hadde vurdert meg, 
fordi jeg syns det var flaut at en medstudent skulle vurdere. Jeg følte ikke at 
jeg lagde en veldig god oppgave og da likte jeg dårlig at noen måtte se den.

Brydde meg ikke så veldig om tilbakemeldingene, var på en måte bare en 
ekstra oppgave som ikke betydde noe

Jeg lærte ikke noe særlig nytt av å lese det noen andre hadde skrevet som 
tilbakemelding. For det de kommenterte var jo alt rundt redigeringer og ikke 
selve temaet.

fin måte å kommentere på. Lett å pause og gi spontane tilbakemeldinger på 
deres videoer, slipper å referere til tid i video hele tiden. Kjappt og greit å 
utføre for oss - det er bra.



Fokusgruppeintervju vår 2018

Det er jo det her vi skal drive med resten av livet, gi 
tilbakemeldinger og sånt. Så jeg syntes det var veldig greit å få 
en innføring i det såpass tidlig. For du har jo ikke gjort det sånn 
tidligere på ungdomsskole og videregående. Hvis du skal gi 
tilbakemelding til noen da er det liksom to stjerner og et ønske.

Nå var det mye mer konkret, da. Også er det et veldig flott 
læringsmiddel, eller et verktøy som vi kan bruke i framtiden, som 
vi får tilgang til så tidlig, da. (Om respons på videoessay med Arc)



Noe vi har lært

Canvas/Arc fungerer! 

Viktig med opplæring i (hverandre)vurdering i alle fag

Instruksjon om å se videoen flere ganger
Fokus på kommunikasjon

Fokus på virkemidler

Fokus på faglig innhold

Nå GDPR! → samtykkeerklæring 

Videoessay: viktig med personvern og opphavsrett 



Ilka Nagel, Høgskolelektor

Gunhild Brænne Bjørnstad, Høgskolelektor

Benthe Kolberg Jansson, Dosent

Emil-Johan Bye, Student

Sebastian Aas Isaksen, Student
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