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GODKJENNING  AV  PEDAGOGISK  MAPPE    
Førsteamanuensis Jørn H Hansen, Institutt for kjemi, Fakultet for Naturvitenskap og
teknologi, leverte 20.desember 2014 inn sin pedagogiske mappe med søknad om godkjenning
av pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning. Den 16. januar 2015 ble det avholdt
vurderingsmøte mellom instituttleder Arne O. Smalås, Institutt for kjemi og dosent Marit
Allern, Result, begge UiT Norges arktiske universitet.
Det gis følgende tilbakemelding på mappen:
Mappen er meget godt strukturert etter de anvisninger som er gitt gjennom kriterier for
godkjenning og anbefalt innhold i en mappe. Mappen fremstår som gjennomarbeidet og
meget solid. Hansen har undervist på ulike nivåer helt fra sin tid som sivilingeniør-student på
NTNU, via doktorgradsstudier i USA til sin nåværende stilling som førsteamanuensis ved
Institutt for kjemi. Han har hatt ansvar for ulike nivåer og varierte kurs, inkludert veiledning
på master- og PhD-nivå og er dessuten en aktiv bidragsyter i miljøet for utvikling av
undervisning.
Hansen har utviklet sin pedagogiske mappe i løpet av to år mens han har deltatt i program for
pedagogisk basiskompetanse etter først å ha tatt kurs i forskningsveiledning som er et
fordypningsemne. Mappen viser stor grad av nærhet til undervisningen. I mappen møter vi
en engasjert og meget kompetent forsker og lærer som implementerer og reflekterer over
kunnskap om undervisning i sitt daglige virke. Mappa kommuniserer i litt liten grad hvordan
nye undervisningsformer som eksempelvis videoforelesning og klickere diskuteres i kollegiet
og tas i bruk på instituttet.
Hansen utviser stor grad av ærlighet i egenvurderinger og i måten både kollegaveiledning og
evaluering fra studenter blir tatt imot, reflektert over og senere anvendt til videre utvikling.
Teksten som oppsummerer og stiller egne utviklingsmål er solid og vektlegger særlig
betydningen av veiledning, men har også målsettinger i utvikling av vurdering og i evaluering
av undervisning og læring. Hansens ønsker om utvikling av det han kaller en vitenskapelig
arbeidsmetodikk og fagfellevurdering i undervisning, er spennende og svært tiltrengt særlig

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

	
  

innenfor naturvitenskap. Hansen oppfordres til å følge opp dette og ikke minst til å ta initiativ
i eget fagmiljø til å styrke den pedagogiske diskursen.
Konklusjon:
Jørn H Hansen tilkjennes pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning på bakgrunn av
den innleverte pedagogiske mappen.

Tromsø 19. januar 2015
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Forord	
  
Dette dokumentet representerer produktet av min deltagelse i Program for pedagogisk
basiskompetanse ved UiT Norges arktiske universitet i perioden våren 2013-høsten 2014. Dette
har vært en utrolig lærerik tid og jeg ønsker først og fremst å takke hele gjengen ved Result for
mange insipirerende samlinger med gode sosiale og faglige interaksjoner. En spesiell takk går til
min "mappementor" Marit Allern som har fulgt opp mitt arbeid, inspirert samtaler og kommet
med mange konstruktive tilbakemeldinger. Jeg vil også takke mine kolleger førsteamanuensis
Helén Holst (Handelshøyskolen) og førsteamanuensis Erik Christensen (Filosofi), som jeg har
gjennomført kollegaveiledning med i henholdsvis fagundervisning og forskningsveiledning. Dette
arbeidet har ført til mye ny og unik innsikt i undervisning og veiledning som ikke ville vært mulig
å oppnå uten deres konstruktive tilbakemeldinger og gode praksis.

For meg har dette vært kunnskaps- og ferdighetsbygging fra grunnen av, og jeg setter enorm pris
på læringsutbyttet jeg har fått fra dette. Med de ulike kursene og denne mappa som utgangspunkt,
har jeg som mål å bygge kompetanse videre for å virkelig forbedre læring og
undervisningskvalitet!

Jørn H. Hansen
Tromsø, 19.12.2014
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1	
  Innledning	
  
Mitt navn er Jørn Hansen og jeg ble ansatt som førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i
Tromsø i oktober 2012. I løpet av de siste to årene har jeg fulgt programmet for Pedagogisk
basiskompetanse med kurs og samlinger i regi av Result. Min deltagelse i dette har utgangspunkt i
krav om pedagogisk basiskompetanse for ansatte i undervisnings-og forskningsstillinger ved UiT
Norges arktiske universitet, som ble innført i 2008, med en endelig pedagogisk mappe som
evalueringsgrunnlag for om kompetansen er oppnådd (Allern 2001, Allern 2009-1). Denne
undervisningsporteføljen vil dokumentere min bakgrunn, profesjonelle utvikling, tanker og planer
om ulike aspekter ved undervisning og læring fremover. Den vil vise min pedagogiske utvikling og
beskrive min oppnådde kompetanse og kvalifikasjoner på området. Mappa vil også dokumentere
min generelle etiske bevissthet og kompetanse i undervisningen, noe som vektlegges både av
universitetet (se Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø, UIT (2004)) og av
meg personlig som akademiker. På et mer personlig plan vil den fungere som et rammeverk og et
verktøy for å kunne utvikle og iterativt forbedre alle aspekter ved min undervisning med økt
læring og rasjonell tenkning hos studenten som overordnede mål.
I kapittel 2 vil jeg gi en oversikt over min undervisningshistorie og erfaring. Dette
inkluderer både fagundervisning og veiledning gjort så langt. I kapittel 3 kommer min
undervisningsfilosofi, hvor mitt teoretiske utgangspunkt presenteres i forhold til relevant
litteratur. Her vil mitt kunnskaps-og læringssyn komme frem - både nåværende status og hva jeg
ønsker å jobbe mot i fremtiden. Kapittel 4 vil ta for seg evaluering av min undervisning, inkludert
kollegaveiledning og studentevalueringer av ulike slag. Kapittel 5 går videre med å presentere mitt
basisrepertoar i undervisning - blant annet forelesninger, seminarer, veiledning og vurdering vil
bli diskutert her. Det vil fokuseres på å vise hvordan jeg har utviklet min tankegang og hva som
kan gjøres videre. I kapittel 6 vil mitt fordypningstema i forskningsveiledning dekkes gjennom
refleksjoner fra kurset Forskningsveiledning som jeg tok våren 2013. I kapittel 7 vil jeg gi en
oppsummering av den pedagogiske mappa og arbeidet med den. Her blir refleksjoner over
læringsutbytte og erfaringer diskutert, og veien videre staket ut.

	
  2	
  Undervisningshistorikk	
  
Min formelle undervisningserfaring startet da jeg var ung Sivilingeniørstudent ved NTNU
Trondheim i perioden 2000-2005. Faget var, og er fortsatt, kjemi! Jeg jobbet her som
studentassistent i hele 5 semestre ved siden av studiene - noe som innebar veiledning av
oppgaveløsning og retting av øvinger. Dette var inspirerende, men krevende fordi de aller fleste
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studentene var ambisiøse og insisterte på gode forklaringer. Det var her jeg innså at
sammenhengen mellom egen kunnskap og det å kunne formidle dette til nestemann ikke er
triviell. Den flersidige verdien av å undervise ble klarere for meg - både det at jeg fikk styrket mine
egne evner gjennom å forklare og at studenter kunne lære mer gjennom en god forklaring enn de
kunne gjort på egenhånd.
Som stipendiat ved SUNY Buffalo i USA fikk jeg en bratt læringskurve i det å undervise
større klasser. Allerede første året ble jeg kastet inn i undervisning med ansvar for ca 50 studenter
i grunnkursenes laboratoriedel. Dette innebar en halvtimes labforelesning etterfulgt av fire timers
laboratorieøvinger to ganger i uka - totalt ca 20 timers ukentlig innsats med journalretting. Dette
var svært krevende, både på grunn av at jeg befant meg i en ny kultur, nytt land, måtte undervise
på engelsk og hadde ansvar for mange studenter i et omfattende laboratoriekurs. Men dette var en
utrolig lærerik tid og særlig betydningen av sosiale interaksjoner med studentene var noe som jeg
begynte å tenke på. Her ble jeg også bevisst på utfordringer med klassestørrelse og det å nå frem til
alle studentene. Jeg underviste i fire semestre ved SUNY Buffalo.
Det skulle gå fem år til før jeg fikk undervise igjen, denne gangen rett etter min
postdoktor-periode i 2012. Jeg fikk tilbud om å lede et intensivt sommerkurs for ca 20 studenter i
uorganisk kjemi ved Touro College på Manhattan, New York, og kunne ikke avslå denne
muligheten. Undervisningen gikk tre ganger i uka over en 11-uker lang periode - halv dag med
forelesninger etterfulgt av halvdags laboratoriekurs. Dette var selvsagt ikke optimalt da det ble
veldig utmattende for både studenter og meg som underviser, men det var jo lagt opp som et
intensivt kurs. Igjen var dette en lærerik tid da jeg fikk føle direkte hvordan studentene slet med å
takle den store mengden materiale som måtte gjennomgås ukentlig. Intensiviteten førte til en
relativt aggressiv studentmasse som var tydelig preget av å være presset. Dette var igjen nye
erfaringer for meg i undervisningssammenheng.
Høsten 2012 gikk jeg inn i stilling som førsteamanuensis ved UiT og fikk mitt første
fagansvar vårsemesteret 2013 i kurset KJE2003 - et siste års kurs for bachelor-studenter i kjemi.
Jeg har etterhvert undervist i flere kurs, og en samlet oversikt over min undervisningserfaring med
kurs finnes i Tabell 1. Ved UiT har jeg gjennomført forelesninger, laboratoriekurs og seminarer
for grupper på 3-14 studenter.
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Tabell 1: Detaljert oversikt over min undervisningserfaring med kurs (invers kronologisk orden)

Tid
2013-nåtid

Sted

Kurs

Und.form

UiT Norges Arktiske

KJE2003 Kjemisk Laboratoriearbeid

Forelesninger

Universitet

KJE3301 Organisk kjemi II

Laboratorium

Førsteamanuensis i kjemi

KJE6003 Analytisk kjemi for lærere

Seminarer

KJE3501 Intro to Org. Research. Met.
KJE3810 Org. Chemistry Research
2012

Touro College

GSC102 Principles of Inorg. Chem.

Visiting Assistant Prof.
2005-2007

Forelesning
Laboratorium

SUNY Buffalo

CHE202 Organic Chemistry II

Miniforelesninger

Teaching assistant

CHE201 Organic Chemistry I (2 sem)

Laboratorium

CHE102 Freshman Chemistry
2001-2004

NTNU Trondheim

Studentassistent (5 sem)

Studentassistent

Seminarer
Øvingsgjennomgang

Etter min ankomst til UiT har jeg jobbet målbevisst med å bygge opp en slagkraftig
forskningsgruppe i kjemi, og gjennom dette hatt flere veiledningsoppdrag, først som biveileder,
men også etterhvert som hovedveileder for master-, bachelor- og doktorgradsstudenter. Jeg har
vært biveileder for en masterstudent som gikk ut våren 2014 og er nå for en stipendiat som er
ferdig våren 2015. Jeg var hovedveileder for en lærerstudent i kjemi som gikk ut våren 2014, og er
nå hovedveileder for to masterstudenter i kjemi. I tillegg har jeg hatt gleden av å veilede 6
bachelorstudenter i deres semesterprosjekter samt 5 utvekslingsstudenter de siste to årene. Fra og
med høsten 2014, har jeg også vært hovedveileder for to stipendiater og 4 postdoktorer.
Undervisning i form av veiledning er dermed svært sentralt for meg siden jeg leder en relativt stor
og svært heterogen forskningsgruppe på et tidlig stadium. Det ble derfor naturlig at jeg valgte
forskningsveiledning som mitt fordypningsprosjekt i utviklingen av min pedagogiske
basiskompetanse. Jeg kan allerede dra en del linjer mellom teori og praksis på dette området - noe
som blir diskutert mer omfattende i kapittel 6. Det er en spennende tid og pedagogisk kompetanse
har aldri vært så ettertraktet og velkommen som den er på dette stadiet av min karriere!
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3	
  Min	
  undervisningsfilosofi	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Med studentene i sentrum - undervisning for systematisk bedre lœring
Jeg ble først kjent med rollen som underviser da jeg gikk på videregående skole. Her fikk jeg
muligheten til å hjelpe noen medelever som hadde problemer med matematikk. Jeg oppdaget
raskt at det var både spennende, og ikke minst lærerikt, å kunne veilede andre mot forståelse og
det å oppnå nye ferdigheter. Denne entusiasmen fulgte meg videre som student på universitetet,
hvor jeg ved flere anledninger gjennom studietiden fikk mer formell undervisningserfaring
gjennom å lede seminarer samt gjennomføre mini-forelesninger og laboratorieøvelser. Et viktig
perspektiv jeg sitter igjen med fra disse tidlige erfaringene, som foregikk uten noen form for
pedagogiske kvalifikasjoner eller opptrening, er at min entusiasme for undervisning ligger i det å
oppleve at noen får en dypere forståelse, genuine ferdigheter og en positiv opplevelse gjennom
egen mestring. Dette utgjør grunnspiren i min undervisningsfilosofi.
En konsekvens av denne grunnspiren er at min nåvœrende filosofi om undervisning er
samsvarende med den lœringsorienterte tradisjonen, hvor produksjon av nettopp lœring ligger i
fokus (Barr & Tagg 1995). Jeg må likevel innrømme at det meste av min undervisningspraksis som
fagansvarlig, en oppgave jeg er ganske ny med, nok passer best med beskrivelsen av den klassiske,
undervisningsorienterte tradisjonen - tradisjonelle forelesninger for det meste. Noe av årsaken til
denne dissonansen ligger i at jeg er relativt uerfaren og det er ganske nylig at jeg gjennom Program
for Pedagogisk Basiskompetanse har fått økt min egen kunnskap om lœring og forskning på lœring
- noe det overhodet ikke har eksistert tradisjoner for å fokusere på i min faglige utdannelse. Dette
har dermed gitt grobunn til et mer reflektert teoretisk rammeverk for min undervisning, som jeg
nå ønsker å implementere i større grad og utvikle videre for å realisere økt læring og kvalitet. Men
jeg må si at dette er et arbeid under stadig utvikling, og at tanker og ideer rundt pedagogisk arbeid
løper fortere enn undervisningen i praksis. Uansett har jeg nå fått et slags perspektiv på hva jeg
har vært som underviser hittil, hvor jeg står, og hva jeg ønsker å jobbe mot i fremtiden - og bare
det i seg selv er et stort skritt i riktig retning.
Jeg føler en sterk tiltrekning til sosiokulturell lœringsteori, som anser lœring som
grunnleggende sosial (Dysthe og Igland 2001, Scott & Palinscar 2013). Dette står i sterk kontrast
til mine tidligere forestillinger om læring, som utelukkende så på det som et indre fenomen i hvert
individ (sikkert fordi det jo er slik man primært opplever det som elev selv). Særlig Vygotskys
argumentasjon for at den sosiale dimensjonen av bevisstheten er primær har inspirert til skiftet i
tyngdepunktet for mitt perspektiv: “The social dimension of consciousness is primary in time and in
fact. The individual dimension of consciousness is derivative and secondary” (Vygotsky, 1979, p. 30,
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sitert i Scott & Palinscar 2013).1 Dette har ført til starten på en endringsprosess i hvordan jeg
tenker på læring - tyngdepunktet flyttes mot den sosiale bevissthetsdimensjonen i
lœringskonteksten. I praksis kjenner jeg igjen mange kognitiv-konstruktivistiske elementer i min
undervisning, så man har jo egentlig et eklektisk perspektiv. Det er dessuten urimelig å anta at
læring ikke involverer indre prosesser i det hele tatt. Men, det at den sosiale dimensjonen ikke
behandles eksplisitt er en betydelig svakhet. En tankegang basert på sosiokulturelle lœringsteorier
kan gi grobunn for å utvikle komplementære undervisningsredskaper. Jeg vil uansett generelt
insistere på at forståelsen av læring og undervisning må grunnes i vitenskapelige metoder og
rasjonell tenkning, i sin bredeste forstand (Lederman 2007), slik at videre arbeid må filtreres
gjennom dette kravet.2 Kjernen i min undervisningsfilosofi ligger dermed i at; en vitenskapelig
tilnœrming til undervisning og lœring med vekt på sosiokulturelle perspektiver vil kunne systematisk
frembringe økt lœring og lœringskvalitet.
Jeg mener at kunnskap er et produkt av mennesker som benyttes til å forklare og forstå
verden rundt oss. Kunnskapen må dannes og formes i bevisstheten gjennom erfaringer - dette
resonerer med det sosiokulturelle perspektivet om at læring er primært sosial, men peker også
mot at indre prosesser spiller en rolle. Læringen må nødvendigvis være en sosialt aktiv prosess for
å kunne forme kunnskap, nettopp fordi den er så nœrt knyttet til erfaringer. Språklig
samhandling, som ligger til grunn for nye intellektuelle erfaringer, mellom studenter seg imellom
og med meg som underviser er derfor sentralt, noe som ble påpekt av Vygotsky (Dysthe og Igland
2001). Videre er studentsentrert undervisning et viktig poeng i dette kunnskaps-og læringssynet
(Barr & Tagg 1995). Hittil har jeg selv ikke gjort en god nok jobb på studentsentrering av
undervisningen, annet enn at jeg prøver å gi hvert individ relativt mye oppmerksomhet, men jeg
har lagt en god del vekt på å gjøre læringen aktiv og språklig eksplisitt. Først og fremst i form av å
starte dialoger i klasserommet - primært mellom meg og individuelle studenter, men også
sekundært gjennom å generere diskusjon. Strategien jeg bruker her er for eksempel å spille på
interessante naturfenomener (som kan relateres til fagstoffet) for å stille spørsmål som fremkaller
undring - hvorfor har noe en farge? hva bestemmer fargen? hvordan kan vi designe en bestemt
farge med kjemi? Siden farger er velkjente hverdagsobservasjoner for de aller fleste så har alle

1

Wertschs konkretiseringer av Vygotskys arbeider (Wertsch 1991) gjorde meg oppmerksom på at det er en mulig sammenheng mellom
sosiokulturell læringsteori og Dawkins´teori om kulturell evolusjon (Meme-teorien) (Dawkins 2006). Semiotiske redskaper og tegn, som er
viktige elementer i Vygotskys sosiokulturelle læringsteori, vil utgjøre en fundamental mekanisme for meme-replikasjon, som igjen er en
forutsetning for en evolusjonær prosess.
2
(a) Her bør ikke "vitenskapelig" forveksles med en lang rekke uheldige fortolkninger om hva det egentlig innebærer i moderne forstand. For
eksempel skiller Vygotsky mellom spontane og vitenskapelige begreper (Vygotsky 2001, s. 146, gjengitt i Wittek 2006), noe som er en veldig
uheldig bruk av ordet "vitenskapelig". Mine spontane begreper, altså hverdagstale, kommer også fra vitenskapelig tenking, i bred forstand. Det
vitenskapelige elementet i min undervisningsfilosofi er mer knyttet til det å ha kunnskap om naturvitenskap og hvordan denne kunnskapen
etableres og skapes. Det har altså mindre å gjøre med selve utøvelsen av naturvitenskap, men mer om dens natur (Nature of Science,
Lederman 2007). (b) Mayer (Mayer 1996) poengterer farene ved å ikke velge en vitenskapelig fremgangsmetode i forskning på læring (han
snakker spesielt om kognitiv-konstruktivitiske perspektiver, men dette gjelder også generelt). Spesielt ligger problemet i at ikkevitenskapelige framgangsmåter skaper dogmer som mangler mekanismer for selv-korreksjon, og er dermed uegnet for å systematisk forbedre
læring. Vi må bevege oss vekk fra spekulasjoner i undervisningen (jf. Brandsford & Brown 2000).
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formeninger om dette som vekker undring i større eller mindre grad. Og dette blir gjerne
diskutert i pausene studentene seg imellom! Her får jeg aktivert studentenes medbrakte forståelse
av farger som hverdagsfenomener, som jeg kan bygge videre på. Forskning antyder at det er viktig
å aktivere denne rudimentœre forståelsen for å oppnå effektiv lœring samt å unngå tilbakefall til
eventuelle uriktige forestillinger når undervisningen er over (Brandsford & Brown 2000). Jeg føler
også at det er viktig å være engasjert og undrende selv - det kan lett smitte over! Her er det klart
mange sosiale faktorer som spiller inn; "Teaching is a complex social activity that requires physical
and emotional behaviors in addition to just a good idea" (Coppola 2002).
	
  

Så hva er målet for studentene mine? Hva vil jeg at de skal oppnå faglig og som studenter

av vitenskap i bredere forstand? Det er viktig for meg som underviser at studentene oppnår dyp
forståelse av sentrale deler av fagstoffet, med genuine ferdigheter og en klar mestringsfølelse. Det
var jo disse tingene som gjorde at jeg ble interesset i undervisning i utgangspunktet, og de står
fortsatt sterkt. Jeg har også i senere tid lagt til mer overordnede mål som jeg synes er viktige, og
som stadig blir viktigere i et komplekst samfunn. Dette med å bygge opp sin forståelse av
virkeligheten basert på rasjonell tenking og bevis, og kunne anvende dette til å gjøre informerte
beslutninger i egne liv, er bredere implikasjoner av vitenskapelig tenking. Denne spektakulære
kulturarven ønsker jeg at mine studenter skal få ta del i, og mine holdninger kan spille en stor
rolle i dette. Så, jeg håper at det kommer fram at både student- og kunnskapssentrering er sentrale
elementer i min undervisning, noe som også fremheves som viktig i litteraturen (Wittek 2006).
Hvordan skal jeg så gå fram for å designe undervisning? Hvordan skaper jeg et
læringsmiljø som leder mot målene jeg har satt opp ovenfor? Først og fremst mener jeg at
lœringen står i et synergisk forhold til lœringsmiljøet, og at dette dermed er viktig. Forskning
antyder at læringsmiljøet må være konstruktivt, samarbeidsorientert og støttende for å gi den
optimale lœringseffekten (Barr & Tagg 1995). Dette samsvarer godt med mine erfaringer fra både
forelesninger, laboratorieøvelser og veiledningssituasjoner. Slike sosiale faktorer i læringsmiljøet
legger jeg opp til gjennom eksempelvis å alltid gi konstruktiv respons på alle henvendelser og
danne hensiktsmessige grupper for samarbeid. Det å ha en støttende atmosfære i
læringssituasjonen, enten det er i forelesningssalen eller i forskningsgruppemøtet, er veldig viktig
for meg. Jeg tror det genererer gjensidig respekt og trygghet, noen av forutsetningene for å kunne
jobbe sammen mot felles læringsmål, og jeg har gode erfaringer med denne praksisen.
Når det gjelder undervisningen i praksis, så har jeg hittil oftest bygget opp forelesninger
eller presentasjoner rundt et sett med Powerpoint-slides. Dette har jeg erfart at kan fort bli
ensformig og ha en negativ effekt på læringen. Derfor har jeg i større grad begynt med å variere
mellom slides, tavlebruk og ren konversasjon/fysiske modeller. Dette har hatt en positiv effekt,
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blant annet fordi det gir et avbrekk i monotonien som utvikler seg hvis man bare gjør det samme
gjennom hele undervisningsopplegget. I tillegg har jeg gått brutalt bort fra "teksttunge" slides og
mer over til visuelle virkemidler, med et minimum av tekst. Dette fordi å lese store mengder tekst
på slides er veldig forstyrrende for å kunne følge med på hva som blir sagt! Avbrekk fra
teorigjennomgang fås gjennom å løse oppgaver på tavla. Det har blitt fremhevet av noen studenter
som veldig bra fordi jeg samtidig viser tankegangen i hvordan man løser oppgavene når jeg gjør
dem "live", istedet for å vise ferdigløste oppgaver på slides. Jeg tar gjerne fokus bort fra slides/tavle
noen ganger hvis det kan gjøres, med å snakke mer aktivt med studentene, gjerne med
demonstrasjoner og aktivt kroppspråk. Eksempelvis skulle jeg forklare hvordan et bestemt
apparatur fungerte (en Soxhlet ekstraktor), som brukes til å ekstrahere naturstoffer fra biologisk
materiale (sopper, planter etc) i kurset KJE2003 kjemisk laboratoriearbeid. Første året jeg
underviste dette kurset, hadde jeg bare en tegning som utgangspunkt, men andre året tok jeg med
det faktiske utstyret og demonstrerte med en blåfarget vannløsning hvordan det fungerte i praksis.
Dette ble godt mottatt og jeg fikk tilbakemelding om at mange forsto bedre hvordan det fungerte
når de hadde sett det selv (i forhold til å bare lese om det). Så hva er min rolle i dette? Jo, jeg er en
fasilitator og veileder for økt forståelse og god læring, altså ansvarlig for at studentene befinner seg i
sine proksimale utviklingssoner (Dysthe & Igland 2001, Scott & Palinscar 2013). Det skal være
inspirerende og lærerikt å komme til mine kurs og veiledningssesjoner! Den didaktiske
relasjonsmodellen (Pettersen 2005) er et godt verktøy for planleggingen av kurs, og jeg er stadig i
utvikling mot å kunne bruke denne på en bedre måte.
Bortsett fra den klassiske skoleeksamenen, har jeg ikke mye erfaring med ulike
vurderingsverktøy. Valg av materiale til eksamener har jeg blitt mer bevisst på, spesielt at de skal
være samstemt med læringsmålene for kurset (jf. Biggs 1999). Karaktersetting prøver jeg også i
større grad å gjøre etter utvist forståelse heller enn om det endelige svaret er korrekt eller ikke.
Etter å ha fulgt programmet for pedagogisk basiskompetanse har jeg lært meg mye på dette
området, og til dels endret syn på tradisjonelle metoder. Når læring kommer i fokus blir den
endelige karakteren på en skoleeksamen litt mindre relevant, mener jeg. Formativ vurdering
kommer derimot inn som en selvfølgelighet (Allern 2012) - spesielt siden denne fører til
informasjon tilbake til studentene og meg som underviser, som kan brukes i læringsprosessen for
å korrigere og forbedre den (Coppola 2002). Dette ligger i hjertet av det jeg kaller en vitenskapelig
tilnærming til undervisning og læring - informerte beslutninger som fører til iterative forbedringer.
I praksis har jeg gjort ubevisst formativ vurdering i det meste av min undervisning, spesielt i form
av feedback og det å motivere studenter gjennom konversasjon. Disse er gode momenter som
virker, men jeg ønsker å utvikle mer systematiske verktøy i tillegg, som gir bedre grunnlag for
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informerte beslutninger som kan forbedre undervisning og læring. Et prøveprosjekt her har vært å
utvikle et multiple-choice skjema med utsagn som skal rangeres, med formål å prøve å finne ut av
hva studentene føler om deres egen status i faget og om ulike aspekter av undervisningen.3
Forskning antyder at jeg som underviser i større grad må aktivt undersøke studentenes
forestillinger og tenking (Brandsford & Brown 2000) for å kunne bruke dette til å forbedre
undervisningen, og dette er mitt første steg i denne retningen. Dette er for meg begynnelsen på
min målrettede utvikling mot Scholarship of teaching and learning (SoTL) (Allern 2011), slik jeg
forstår begrepet. Coppola illustrerer kompleksiteten i dette: "Scholarship as we know it is not one
thing, such as peer review, but a highly evolved network of things that all may need to be developed
in concert." (Coppola 2007)
SoTL er et ideal jeg ønsker å utvikle meg mot. Potter og Kustra diskuterer relasjoner
mellom flere modeller på dette området (Potter & Kustra 2011). Gjennom å dra paralleller mellom
forskning og undervisning i forhold til begrepet Scholarship, foreslår Coppola (Coppola 2007) at
SoTL kan karakteriseres ved fire kvaliteter. Jeg synes han får med seg essensen av både scholarship
og dette med vitenskapelig framgangsmåte for å finne ny kunnskap om lœring, så jeg ønsker å
adoptere hans syn på dette inn i mitt videre arbeid. For det første, innebærer SoTL at man jobber
informert, altså med så mye kunnskap som mulig om problemet og hvordan man kan finne
informasjon for å løse det. Man må kunne evaluere omfanget og begrensningene til
undervisningsmetodene som genererer ny kunnskap - vi ser at dette er helt analogt til scholarship
slik man anser det i forskningen. For det andre, må SoTL innebære at man jobber tilsiktet
(målrettet). Underviseren må samstemme målene med et prosjekt med metodene som brukes
(også jf. Biggs 1999), samt forstå hvordan gitte undersøkelser vil føre til bestemt kunnskap. For det
tredje, karakteriseres SoTL av at man må forstå at modellene er forgjengelige. Som underviser må
jeg ta inn over meg at mitt arbeid er nødvendigvis teori-ladet og at ny informasjon kan komme fra
undervisningen som fører til at premissene for min undervisning falsifiseres. Det finnes ikke et
endelig, korrekt svar på best mulig undervisning og læring, men stadig nye muligheter for
utvikling. Den fjerde kvaliteten som karakteriserer SoTL er at både resultatene og prosessene må
være reproduserbare. Man må dokumentere arbeidet gjennom publikasjoner, slik at andre
undervisere kan evaluere hva som har blitt gjort gjennom peer review-prosesser. Disse
karakteristikkene resonerer med mitt teoretiske ståsted! Jeg har allerede begynt tilnærmingen ved
å fokusere på å jobbe målrettet og å samstemme undervisningsaktiviteter med målene. Videre har
jeg begynt å jobbe informert ved hjelp av det jeg har lært i program for pedagogisk
basiskompetanse. Jeg søker nå aktivt etter kunnskap om undervisning og læring, og planlegger
forskningsprosjekter i eget klasserom og i forskningsveiledningen.
3

Resultatene fra dette kommer jeg tilbake til senere i mappa.
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4	
  Undervisningsevaluering	
  
4.1	
  Kollegaveiledning	
  i	
  fagundervisning	
  

Et viktig element i min pedagogiske kompetanseutvikling er kollegaveiledning. Dette er en
gjensidig prosess hvor jeg og en kollega observerer hverandre i konkrete undervisningssituasjoner,
med hensikt å lære noe av denne interaksjonen. Det har blitt poengtert av Allern (Allern 2009-2)
at dette kan være et hjelpemiddel for å bedre undervisningskvalitet og for å nærme seg scholarship
(Coppola 1996). I dette har jeg arbeidet sammen med førsteamanuensis Helén Holst, siviløkonom
ved UiT Norges arktiske universitet - Handelshøyskolen. Vi har gjennomført to runder av
gjensidige observasjoner av forelesninger med ulike studentgrupper i løpet av høsten 2013 og
våren 2014.
Dokumentasjon på kollegaveiledningen og fullføring av kurset Kollegaveiledning del II
finnes i Vedleggene A1-A5. Et formøte i forkant av hver undervisningssesjon ble gjennomført
hvor en plan for undervisningen ble gjennomgått samt den spesifikke konteksten. Hver
observasjon foregikk i løpet av en ordinær dobbeltime og ble fulgt av et ettermøte kort tid etter
observasjonen. I ettermøtet ble undervisningen egenvurdert og kommentert av observatøren med
fokus på gode og dårlige elementer med mål å begge bli bedre undervisere. Jeg har oppsummert
kommentarene for de gjensidige observasjonene i punktene under, etterfulgt av et
refleksjonsavsnitt.
4.1.1	
  Mine	
  observasjoner	
  av	
  Helén	
  
Heléns første forelesning er for tredje års bachelorstudenter i beslutningsanalyse (Vedlegg A2). En
liten gruppe på 3 av totalt 11 som tok kurset dukket opp. Undervisningen besto av kombinert
teoriforelesning og oppgaveløsning på tavle. Helén åpnet forelesningen på en bra måte gjennom å
relatere fagstoffet til praktiske eksempler som er kjente for studentene, samt å stille noen generelle
spørsmål. Hun gikk så igjennom korte biter med relevant teori, etterfulgt av oppgaveløsning - en
god strategi for at studentene skal kunne relatere praksis til teorimaterialet. Dette fungerte veldig
bra og sørget for at studentene var aktive siden det ikke ble for lange tidsrom med kun teori. Hun
oppfordrer i oppgaveløsningstiden til kommunikasjon og deltakelse hos de oppmøtte studentene.
Studentene var aktive i sesjonen og miljøet var preget av positiv og konstruktiv sosial
samhandling. Heléns engasjement og gode humør smittet over og studentene var veldig
interesserte i stoffet. Mulig område for forbedringer som ble diskutert i etterkant var eksempelvis
at læringsmål kunne ha blitt fremstilt klarere.
I andre runde med observasjon (Vedlegg A4), hadde Helén også forelesning, denne gang
for et titalls studenter i Corporate Finance. Denne foregikk på engelsk, noe Helén ba om eksplisitt
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tilbakemelding på i formøtet, og dette gikk uten problemer. Forelesningen var litt annerledes enn i
den første observasjonsrunden, denne gangen ledet av en Powerpoint-presentasjon i kombinasjon
med oppgaveløsning på tavla. Helén fikk dette til på en bra måte, med læringsmål klart formulert i
begynnelsen av timen, men det var en utfordring å få aktiv deltakelse fra studentene i diskusjoner
rundt spørsmål hun stilte. Vi diskuterte på ettermøtet at dette nok hadde en sammenheng med at
språket var engelsk, som kan være en liten barriere, og at faget var sammensatt av studenter med
svært ulik bakgrunn. Det kom frem at oppgaveløsningen var viktig for studentene. Her var de alle
veldig aktive. Helén brukte derfor mye tid på dette, og jeg tror dette var positivt for læringen i
kurset. Generelt sørget hun for en positiv atmosfære. Et moment som kom opp i begge
observasjonsrundene var bruken av fraser som: "Jeg er ikke så god på....". Denne typen av "selfdefeat" kan potensielt gi negative signaler til studentene, og jeg kjenner meg selv godt igjen i å
bruke dette.
4.1.2	
  Heléns	
  observasjoner	
  av	
  meg	
  	
  
Helén besøkte min undervisning først i forbindelse med et etter- og videreutdanningskurs for
lærere (i videregående skole) i grunnleggende analytisk kjemi (Vedlegg A1). Her hadde jeg kun 3
studenter. Konteksten var spesiell siden "studentene" var en god del eldre enn meg selv, og jeg var
veldig usikker på hvordan dette kom til å fungere. For å gjøre denne spenningen mindre hadde jeg
lagt opp til at forelesningen skulle være mer dialogbasert og symmetrisk. Til tross for strømbrudd
rett før forelesningen, som gjorde Powerpoint-bruk umulig, kom forelesningen i gang med tavla.
Utskrift av slides gjorde også at vi kunne forholde oss greit til det som var planlagt.
Heléns tilbakemeldinger er generelt gode og hun nevner god flyt, tempo, fokus mot
studentene og oversiktlig tavlebruk. Hun fremhever hvordan jeg klarte å innlede undervisningen
på en bra måte med å stille spørsmål som knyttet stoffet med hverdagslige opplevelser for
studentene. Hun pekte på en ubevisst handling fra min side som vi syntes var interessant; jeg
beveget meg mot studentene når jeg stilte spørsmål, noe som promoterte åpenhet og dialog (som
ønsket!). Forelesningen var en teoretisk forberedelse til en laboratorieøvelse påfølgende dag og ble
gjennomført i henhold til målene som ble satt opp. Teorien ble også relatert til den endelige
eksamen i faget. Her påpeker Helén at dette "samlet trådene" og var i samsvar med den didaktiske
relasjonsmodellen. Totalt sett ble målene med undervisningen nådd, men i ettermøtet kom vi en
del inn på hvordan kroppsspråk kan være viktig. Bevegelser og intonasjon kan brukes aktivt til å
fremheve viktighet eller vise en overgang til nytt tema. Eksempelvis la Helén merke til at jeg økte
stemmevolum som markerte skifting av tema, noe som var ubevisst, men klart en positiv ting for
undervisningen. En sak her var at jeg hadde en tendens til å ha negativ intonasjon på enkelte
setninger, spesielt digresjoner, noe som førte til at det ble vanskelig å få med seg hva som ble sagt.
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Andre runde med observasjon (Vedlegg A3) foregikk i et tredje års bachelorkurs i kjemisk
laboratoriearbeid. Denne var mer fagtung enn undervisningen i etter- og videreutdanningen, og
hadde som mål å gi studentene en grundig innføring i spektrofotometri og nødvendige
beregninger relatert til en påfølgende laboratorieøvelse. Disse henger tett sammen og studentene
ble gjort bevisste på hvordan dette relatertes til vurderingen av dem i faget. Her observerte Helén
videre at jeg gjennomførte undervisningen på en mer styrende måte, som nok er mer naturlig med
en yngre studentmasse. Dette er også fordi kurset er krevende å undervise på grunn av en relativt
heterogen studentmasse fra ulike studieprogrammer, også utenfor kjemi. I ettermøtet kom det
fram at fagstoffet ikke ble satt i en kontekst i undervisningen og at en oversikt hvor det bestemte
tema ble satt i forhold til det store bildet av faget kunne hjelpe til her. Med et slikt verktøy kan
studentene orientere seg om status og hvor man skal hen i faget. I etterkant av denne diskusjonen
utviklet jeg et oversiktskart over faget som benyttes i begynnelsen av forelesningene for å plassere
de ulike tema, noe jeg har fått positive tilbakemeldinger på fra studentene. Generelt sett, fikk jeg
gått gjennom alt som var satt opp som læringsmål på begynnelsen av forelesningen. Veksling
mellom Powerpoint og tavle fungerte også bra. I ettermøtet ble det diskutert at vi generelt bør
være mer bevisste på hvordan vi ordlegger oss i undervisningen.
4.1.3	
  Refleksjoner	
  rundt	
  kollegaveiledningen	
  
Dette var en lærerik, konstruktiv og veldig bevisstgjørende erfaring. Jeg ble utrolig mer bevisst på
ulike momenter ved egen undervisning som kan ha innflytelse på studentenes læring. Primært ble
dette gjennomført i forelesningssammenheng, men mange av erfaringene er direkte overførbare til
andre undervisningsformer også - for eksempel våre observasjoner på hvordan bevisst og ubevisst
kroppsspråk av ulik art kan ha en innflytelse på studentene i undervisningssituasjonen. Det var
svært informativt å få tilbakemelding på formelle og uformelle biter av egen undervisning - både
for å bekrefte elementer som var bra, og å bevisstgjøre det som virket negativt. Å få høre hva som
gikk bra var motiverende og inspirerende for meg. Dette gjorde meg mer interessert i å
videreutvikle meg selv til å undervise bedre. Det å observere en annen kollega i aksjon var kanskje
enda mer lærerikt fordi jeg kunne relatere spesifikke observasjoner til egne erfaringer og reflektere
mer spontant over min egen praksis.
Både Helén og jeg er relativt nyansatte og vi manglet derfor et stort erfaringsgrunnlag når
vi gjennomførte kollegaveiledningen. Jeg mener at vi fikk en positiv effekt av dette, fordi begge
hadde stor respekt for hverandres posisjoner som likeverdige, og at vi begge inntok en positiv og
konstruktiv innstilling til opplegget. Til tross for våre vilt forskjellige fagdisipliner fant vi mange
likheter mellom våre tanker og praksis. Målsettinger, gjennomføring av undervisning og tankene
om samstemming av disse med vurdering er noen av elementene som var felles. Jeg var fornøyd
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med å høre at noen av mine sosiokulturelle perspektiver på læring ble observert av Helén i
forelesningene mine, slik som viktigheten av dialog, språk (både det verbale og kroppsspråket), og
kontakten med studentene. Jeg har dermed noen gode virkemidler for å fasilitere læring, gjennom
å holde studentene i sine proksimale utviklingssoner, som ble nærmere diskutert i min
undervisningsfilosofi. Jeg vil forsøke å få til kollegaveiledning på denne måten også i fremtiden for
å få stadig reviderte perspektiver på egen og andres undervisning.
4.2	
  Studentevalueringer	
  

Studentenes evalueringer av undervisningen er viktig. Dette er et verktøy som kan gi et innblikk i
hvordan studentene har opplevd underviseren, men også faget og dets innhold - litt avhengig av
hvordan evalueringen skjer. Ideelt sett burde design av evalueringen ta hensyn til læringsmål i
kurset og eventuelle læringsmål for undervisningen, hvis det er et mål å forbedre undervisning
basert på studentenes tilbakemelding. Ofte kan det nok være begrenset informasjon å hente fra
slike evalueringer, men selv om de bare reflekterer studentenes inntrykk av undervisningen så er
dette verdifull informasjon for meg for å kunne forbedre læringen. Jeg kan jo omstrukturere
undervisningen eller andre faktorer som en respons. Under vil jeg vise noen eksempler på dette.
4.2.1	
  Teaching	
  assistant	
  evaluations	
  
Jeg har ikke hatt mye erfaringer med dette, men som Teaching Assistant ved SUNY Buffalo ble jeg
evaluert av studentene etter å ha undervist tre fag, i hver av to parallelle studentgrupper. I Vedlegg
B1-B6 ligger noen studentevalueringer av meg som Teaching Assistant fra årene 2005-2007,
hvorav to av dem representerer samme kurs i to ulike år. I kurset CHE201 er det satt opp 12
spørsmål hvor studentene svarer ja/nei og gir eventuelle kommentarer til hvert punkt. Her kan
man få vite noe om eventuelle svake sider ved undervisningen reflektert ved disse bestemte
punktene. Dette var en nyttig indikator, først og fremst for hvordan studentene responderte til
min undervisning. Kanskje mer informasjon kom frem i kommentarene, som viste hva som ble
ansett som gode og dårlige momenter, for eksempel: "Very descriptive & makes concepts easy to
understand", var en av kommentarene til spørsmålet om materialet ble presenteret på en forståelig
måte. Dette var fint å få høre for meg fordi jeg la stor vekt på forståelse, både på teoretisk og
praktisk nivå, i kursene. En annen kommentar på dette spørsmålet var: "Please say more loud".
Dette var en veldig klar respons som fortalte meg at jeg måtte være mer bevisst på stemmebruk i
undervisningen.
I faget CHE102 ble evalueringen gitt som et skjema med utsagn som skulle graderes fra 1-5
(1=strongly agree, 5=strongly disagree) om underviseren (Vedlegg B5-B6). Når dette ble
oppsummert til meg av fagansvarlig, fikk jeg vite gjennomsnittlige svar. For eksempel, på utsagnet
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"Sensitive to assisting students" fikk jeg et gjennomsnittlig svar på 1.46 for en av klassene med 19
evalueringer, altså midt mellom agree og strongly agree. De fleste er altså enige i utsagnet. Dette er
en bra tilbakemelding fordi jeg la mye vekt på å hjelpe studentene mot forståelse når det trengtes.
En annen type informasjon som er gitt i denne evalueringen er standardavviket for svaret, som i
overnevnte tilfelle var på 0.66.

Dette kan være nyttig når man benytter seg av

gjennomsnittsverdier, fordi det sier noe om hvor stor spredningen var i besvarelsene. For
eksempel, på utsagnet "Labs graded fairly", var gjennomsnittssvaret på 2.38 (litt over nøytralt),
men det relativt store standardavviket på 1.31 kan tyde på at det var stort sprik i responsene her.
Den store uenigheten som ble reflektert i standardavviket og gjennomsnittet, indikerte til meg at
jeg kanskje måtte re-evaluere min praksis for vurderingen av laboratoriearbeidet. Generelt kan jeg
se verdien av denne tilbakemeldingen, selv om man kanskje ikke var så bevisst på dette den
gangen (nok på grunn av manglende basiskompetanse). Uansett er evalueringene generelt veldig
gode i disse tilfellene.
4.2.2	
  Emneevaluering	
  ved	
  UiT	
  
Emneevalueringer blir gjennomført jevnlig for alle kurs ved Institutt for kjemi. Et standard
spørreskjema, utarbeidet i samarbeid mellom fakultetet og instituttet, benyttes hvor studentene
blir spurt om blant annet hva er som er dårlig og bra med undervisningen, samt hvordan labkurs,
seminarer, forelesninger og arbeidskrav i disse har fungert. I tillegg vurderer de egen
arbeidsinnsats og kommer med forslag til forbedringer.
Våren 2013 ble kurset KJE2003 Kjemisk laboratoriearbeid evaluert (Vedlegg C1). Dette var
da mitt første undervisningsoppdrag ved UiT og første gang som fagansvarlig for et kurs. Det var
6 oppmeldte studenter i kurset, hvorav 5 fullførte evalueringen. Alle hadde deltatt på forelsninger
og labøvelser gjennom semesteret. Mine erfaringer med kurset etter første runde var noe negative,
både med hensyn til innholdet, læreboka og potensielle læringsutbytter. Dette kom også til syne i
studentevalueringene, hvor 3/5 svarte at læreboken var dårlig og de resterende syntes den var
middels: "Veldig tunglest", var en av kommentarene. Og her var jeg enig. Til labøvelsene og
laboratorieheftet fikk vi blant annet kommentarene: "En del av øvelsene har kanskje ikke vært helt
egnet ift metode" og "Det (kvaliteten på laboratorieheftet) har vært varierende og kunne nok ha
vært utbedret". Så det var en del negative ting å si om hvordan faget var lagt opp på dette
tidspunktet, og som var nyttige for meg i arbeidet med å endre faget. På den annen side fikk jeg en
del gode tilbakemeldinger på min undervisningsstil: "Kursansvarlig har vært veldig hjelpsom, og
har viet mye av tiden sin på studentene". En veldig bra ting med kurset er at studentene ble vurdert
utfra en endelig mappe bestående av deres samlede rapporter, som er godt samstemt med et
sentralt mål i kurset om at de skal ha ferdigheter i analyse og rapportering av vitenskapelig arbeid
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innen kjemi.
4.2.3	
  Midtveisevaluering	
  
Inspirert av kunnskap fra Basiskompetanse-kursene og det med å få en start på veien mot idealet
om Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), som diskutert i min undervisningsfilosofi,
ønsket jeg å utvikle et verktøy for å evaluere egen fagundervisning og andre elementer (rammene,
fagstoffet etc) i løpet av semesteret. Våren 2014 utviklet jeg et spørreskjema hvor studentene
rangerte utsagn på en skala fra 1-5 (1=fully disagree, 3=neutral, 5=fully agree) (Vedlegg D1) som
skulle fungere som et slags verktøy for å undersøke studentenes tanker og meninger, slik at
undervisningen eventuelt kunne justeres fortløpende. Resultatene fra dette finnes i Vedlegg D2, og
her var det en del verdifull informasjon å hente ut. Jeg vil skrive litt om noen eksempler her, men
det blir for omfattende å si noe om alle resultatene.
I kollegaveiledningen som jeg gjennomførte med Helén Holst (Avsnitt 4.1) kom vi fram til
at det kanskje kunne vært positivt for studentenes læring hvis de fikk en oversikt over hvordan
ulike forelesningstema passet inn i kurset som helhet. Helén hadde poengtert at hun savnet noe
slikt i mine forelesninger for å sette tema inn i et større bilde. Dette er jo egentlig en del av det å
samstemme undervisningen, som diskutert i min undervisningsfilosofi, så jeg var enig. I
midtveisevalueringen spurte jeg studentene om dette kunne være nyttig for dem og her var
gjennomsnittet enig (Figur 1). Jeg begynte straks etterpå å presentere et oversiktskart i
begynnelsen av forelesningene (Se Vedlegg D3 for et eksempel på dette). På utsagnet "I would like
more personal feedback from the teacher" (Figur 2) ble det klart at omtrent halvparten av
studentene var enige. Her er kanskje en indikasjon på at jeg burde snakke litt mer med studentene.
Jeg har planer om mer systematisk formativ vurdering i form av små møter med feedback, som en
mulig god løsning. Dette er selvsagt kun gjennomførbart på grunn av den relativt lille
studentmassen som deltar på kurset. Generelt vil jeg si at det potensielt er mye å lære om sin egen
undervisning gjennom en slik midtveisevaluering. På sikt har jeg også tenkt at dette bør følges opp
med de samme spørsmålene på slutten av kurset for å eventuelt detektere endringer i studentenes
meninger. Det ville jo være en dokumentasjon på om eventuelle endringer i undervisningen har
en effekt.
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Figur 1: Resultater fra studentevaluering om oversiktsdiagram i KJE2003 våren 2014.

Figur 2: Resultater fra studentevaluering om personlig feedback i KJE2003 våren 2014.

Dette verktøyet ønsker jeg å utvikle videre fremover, og de kanskje største utfordringene som jeg
sitter med nå er: (1) å kvalitetssikre verktøyet slik at det sier noe reelt, og: (2) å velge
utsagn/spørsmål som er relevante for å genuint forbedre undervisning samt undersøke i hvor stor
grad undervisningen virkelig er samstemt som helhet (jf. Constructive Alignment, Biggs 1999).
Disse to utfordringene er jo svært viktige for at verktøyet skal hjelpe meg på veien mot Scholarship
of Teaching and Learning. Jeg ønsker også å få grep på innflytelsen fra det sosiokulturelle
læringsperspektivet, men dette blir fort komplekse sammenhenger. Jeg vil si at jeg er på et svært
tidlig stadium for å utvikle verktøyene, men at det nå er i gang.

5	
  Basisrepertoar	
  i	
  undervisning	
  	
  
Min nåværende undervisning ved UiT i form av kurs foregår på tredje års bachelor-, samt masterog doktorgradsnivå. I tillegg har jeg vært involvert med et kurs for lærere i etter-og
videreutdanning. Studentgruppene er relativt små, så lite som 3 og opptil 12 studenter har deltatt.
Kursene omfatter blant annet kjemisk laboratoriearbeid, intermediær og avansert organisk kjemi,
forskningsmetoder i organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere. Dette er en blanding av både
laboratorie-, seminar- og teorikurs, så undervisningsformene kan være svært forskjellige.
Undervisning i form av veiledning er også en av mine hovedoppgaver og jeg har en rekke
veiledningsforhold som beskrevet i Kapittel 1.
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5.1	
  Forelesninger	
  

Jeg har inntil nylig for det meste kjørt ganske "klassiske" forelesninger basert på Powerpointpresentasjon, med forholdsvis mye tekst, kulepunkter og bilder. Det var først under min tid som
postdoktor at jeg begynte å kritisk evaluere, og virkelig se på hensiktsmessigheten ved hva jeg satte
opp på Powerpoint-slidene og hvordan dette influerte "publikum". Tidligere hadde jeg fylt dem
opp med så mye data som mulig, men dette er ikke en effektiv måte å få levert et budskap på.
Dette ble altså primœrt drevet av at jeg forsøkte å gjøre formidlingen av forskningsresultater på en
best mulig måte. Jeg innså etter at jeg selv fikk fagansvar ved UiT at dette kritiske blikket på egne
slides måtte overføres til fagundervisningen. Det har vært en klar tendens til at jeg har laget slides
som egentlig fungerer som notater til meg selv heller enn at de skal virke lærings-fremmende for
mine studenter.
Som nevnt i min undervisningsfilosofi foregår mine
forelesninger nå i større grad med varierte aktiviteter. I tillegg til
seksjoner med primært visuelle powerpoint-slides, bruker jeg
også tavla innimellom. Spesielt hvis jeg skal vise bruk av formler
og regneteknikker for å vise utregninger i praksis, synes jeg dette
er et fint brudd i slide-kontinuumet. Her blir jeg en mer aktiv
deltager i fellesskapet og tar pauser jevnt for å finne ut om

Figur 3. Den didaktiske relasjonsmodellen
Figuren er hentet fra Vox.no (2013).

studentene greier å følge med. Fasilitator-rollen min er sterk her og jeg prøver å holde oppe både
dialog, et aktivt kroppsspråk (gestikulering etc) og visuell kontakt med studentene. Hvis det passer
i faget, tar vi gjerne noen utregninger mens jeg venter på dem, for så å gjennomgå det.
En annen aktivitet som jeg legger vekt på er demonstrasjoner og fysiske modeller. Hvis jeg
kan ta med apparatur eller en fysisk modell som illustrerer viktige elementer, gjør jeg dette så mye
som mulig. Å holde kontakten, dialogen og entusiasmen er her utfordringer for meg, men når
dette går så har jeg inntrykk av at studentene blir både motiverte og interesserte i større grad.
Den didaktiske relasjonsmodellen er et nyttig verktøy for planlegging av forelesninger og
undervisningsaktiviteter i den sammenheng. For meg gir den en oversikt over hvilke faktorer man
bør ta i betraktning når undervisningen planlegges (Figur 3, Pettersen 2005). Jeg har ikke brukt
dette i særlig bevisst grad hittil, så et mål fremover er å bruke denne modellen mer integrert i min
undervisningsplanlegging.
5.2	
  Seminarundervisning	
  

Min første erfaring med seminarundervisning var som studentassistent da jeg veiledet øvinger og
rettet disse. På dette tidspunktet hadde jeg ingen pedagogiske kunnskaper overhodet og sesjonene
var preget av forklaringer og forsøk på instruering i hvordan oppgaver skulle løses. Jeg løste også

	
  

	
  

	
  

18	
  

oppgaver som demonstrasjon på tavle, hvis det var særskilt vanskelige oppgaver. Min første
erfaring med seminarundervisning i senere tid (høsten 2014) var i et kurs i organisk kjemi 2 (som
er basert på grunnkurset) for master-studenter. Her ble det lagt opp til felles oppgaveløsning på
tavle som hovedform for sesjonene, gjerne i forbindelse med miniatyrforelesninger innimellom
om viktige prinsipper som måtte kunnes for å løse oppgavene. Nettopp løsning av organiskkjemiske problemstillinger ved mekanistiske analyser står sentralt i dette faget, noe som er et
håndtverk som krever mye øvelse før det kan mestres. Valg av denne type undervisning er derfor
tett knyttet opp mot hva som er læringsmålet i faget. Dette var mens jeg har holdt på med arbeidet
å utvikle min pedagogiske mappe og jeg var i større grad mer bevisst på undervisningen (selv om
dette var første gang jeg underviste på dette fagnivået). I samsvar med min undervisningsfilosofi,
har den sosiale samhandlingen stått sentralt og jeg har vektlagt visuell kontakt, dialog og
verbalisering av spørsmål til ettertanke - Hvordan løser vi dette problemet? Hva er de fundamentale
egenskapene til disse molekylene? og hvorfor? Løsning av oppgaver på tavla var til en viss grad
skremmende, men vi hadde en relativt liten gruppe på fire studenter. Studentene måtte forklare
sin tankegang samtidig som de løste oppgavene. Det var viktig at atmosfæren i
undervisningsrommet var støttende, noe jeg fremhevet ved å stadig gjenta at det å gjøre feil var en
viktig del av læringen i disse sesjonene. Den lille gruppestørrelsen, sammen med en konstruktiv
stemning og dialogisk, uformell kommunikasjon gjorde denne undervisningsformen mulig. Dette
ga også en unik mulighet for formativ vurdering i form av feedback og direkte bevisstgjøring av
"gale" strategier i oppgaveløsningen. Samtidig ga det muligheten til å illustrere spontant at det ikke
alltid er kun ett svar på et gitt problem - gjennom å selv komplementere det som ble skrevet på
tavla både visuelt og verbalt.
5.3	
  Veiledning	
  

Min første, intuitive veiledningsstil kom i stor grad fra det jeg hadde observert tidligere hos mine
egne veiledere på master- og doktorgradsnivå. Det jeg har lært i Pedagogisk Basiskompetanse,
kanskje spesielt i kurset Forskningsveiledning, har noe revidert hvordan jeg tenker på
forskningsveiledning nå men også i større grad bevisstgjort mange av prosessene som jeg allerede
implementerer. I helhet vil jeg si at jeg kjenner meg mest igjen i beskrivelsen av en prosessveileder
(Handal & Lauvås 2006). Jeg kommer nærmere inn på dette i fordypningsdelen (Kapittel 6). I
dette avsnittet vil jeg beskrive mitt basisrepertoar i veiledning slik det er nå - et mellomstadium
mellom den intuitive og den systematiske veiledningen. Utviklingen av mitt basisrepertoar er gjort
i tråd med Etiske Retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø (2004).
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5.3.1	
  Åpen-‐dør	
  
Åpen-dør policy er viktig for meg som veileder, og jeg poengterer dette til alle nye medlemmer av
forskningsgruppa. Hvis det er noe, og døra mi står på gløtt, så er det bare å stikke innom for en
uformell veiledningssamtale. Og her kan alle tema tas opp med en avslappet og vennlig
atmosfœre. Denne type ad hoc-veiledning var noe jeg sœrlig satte pris på selv som student, fordi
det muliggjorde spontane interaksjoner. Den sosiale samhandlingen og dialogen står sentrale her,
og lœringen finner sted nettopp gjennom disse i denne veiledningen.
5.3.2	
  Ut	
  i	
  laboratoriet	
  
Jeg har som mål å besøke hver enkelt student i deres arbeidssituasjoner i laboratoriene en til tre
ganger i uka - når tiden strekker til. Dette er et annet viktig veiledningselement for meg, og som
nok er mer karakteristisk for kjemi som fagfelt. I den aktive laboratoriesituasjonen oppstår det
mange muligheter for spontan lœring fordi jeg entrer i løpet av en bestemt aktivitet. Ved å la
studenten bruke et minutt på å forklare hva som skjer, får vi en unik lœringssituasjon. Igjen er
dialogen sentral, men også det visuelle og det spontane i min og studentens respons. Jeg kan
komme med innspill om det som skjer i eksperimenteringen og får full oppmerksomhet i denne
effektive interaksjonen. Her ligger også mye potensiale for å generere undring og inspirasjon ved
å sette enkeltaktiviteter inn i en større sammenheng og minne studenten på det store bildet. Her
kan jeg virkelig komme gjennom i rollen som en fasilitator for økt praktisk forståelse og
ferdighetsoppnåelse, og sørge for at studenten utfordres i sin proksimale utviklingssone (som
nevnt i min undervisningsfilosofi).
5.3.3	
  Forskningsgruppemøtet	
  
Forskningsgruppemøtet er kanskje den mest formelle biten av mitt veiledningsrepertoar. Her må
studentene presentere sin forskning, både formelt og uformelt, og få tilbakemelding fra hele
forskningsgruppen. Her blir det mange innspill fra andre enn meg som hovedveileder. Dette er
dermed en utrolig effektiv arena for lœring, spesielt siden interaksjon med en rekke medstudenter,
forskere og andre setter grunnlinja høyere enn de mer personlige veiledningsaktivitetene.
Studentene setter høyere krav til seg selv fordi de blir evaluerte av bl.a. medstudenter. Her vil jeg si
at det er forskningsgruppen kollektivt som samarbeider om å sørge for at studenten befinner seg i
den proksimale utviklingssonen. Jeg legger vekt på at alle aktivitetene i forskningsgruppemøtet
skal vœre lœringsorienterte, og at all vurdering skal vœre av formativ art her. Denne arenaen
understreker videre det sosiale felleskapet som jeg mener studentene lœrer best i og som gir
grobunn til samarbeid og samtenkning om ulike aspekter ved både prosjekter og presentasjoner.
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5.3.4	
  Det	
  avtalte	
  veiledningsmøtet	
  
Det avtalte veiledningsmøtet er satt opp i kalenderen god tid i forveien og med 1-2 timers
varighet. Det er på slike møter at jeg prøver å veilede studentene på en mer systematisk og
strategisk måte - hva var delmålene satt ved forrige møte? hva er status for disse? hva er konkrete
problemer? og hvilke grep bør tas fremover for å ha nødvendig progresjon? Gjennom denne
veiledningsformen sikres progresjon. I dette møtet tas også opp metakommunikasjon som tema hvordan synes du veiledningen fungerer? Hvordan kan jeg best veilede deg? Hvordan kan vi best
fungere som et lœringsteam med god progresjon? Metaveiledning synes jeg er en essensiell del av
det å jobbe informert og målrettet, jamfør perspektivet på Scholarship of Teaching and Learning
som ble diskutert i min undervisningsfilosofi. Man får informasjon om veiledningen i seg selv og
kan dermed potensielt avdekke svakheter i veiledningsmodellene som brukes - de kan falsifiseres,
og dermed gi opphav til en vitenskapelig forbedringsprosess i veiledningen.
5.4	
  Vurdering	
  

Vurdering av studentenes lœring synes jeg er et komplekst tema (Allern 2012, Rust 2007). Jeg har
hittil for det meste vært kjent med summativ vurdering, spesielt skoleeksamen. Etter å ha fulgt
Pedagogisk Basiskompetanse i nesten to år, har jeg skjønt at dette ikke nødvendigvis er optimalt.
Samtidig har jeg skjønt at jeg faktisk gjør en god del formativ vurdering uten at jeg har vært klar
over det hittil.
5.4.1	
  Summativ	
  vurdering	
  
Når det gjelder summativ vurdering, er jeg mest kjent med den klassiske skoleeksamen. Forskning
tyder på at ensidig fokus på skoleksamen har vist seg å være negativt for langsiktig læring og
forståelse siden denne i større grad vil styre studieadferden til studentene (Allern 2012). I
teorikurs i kjemi er det vanskelig å komme unna skoleeksamen hvis man skal få et mål på hva
slags ferdigheter studentene har lært seg gjennom kurset. En variant som kan være gunstig er
muntlig eksamen, som gir mer fleksibilitet til studentene og mulighet til å få frem hva de faktisk
kan. Det kan også ha motsatt effekt, så jeg vil kun benytte denne eksamensformen hvis jeg er trygg
på studentene og gruppen er liten. I design av eksamensoppgaver til muntlige eller skriftlige
eksamener er jeg mer bevisst på at studentene skal få vist sine generelle kunnskaper, ferdigheter og
læringsprosess (jf. min undervisningsfilosofi). Jeg har her studenten i fokus, og søker dermed det
som kalles ipsativ vurdering i større grad (Allern 2012). Som student selv, opplevde jeg flere
ganger at lærere ga eksamensoppgaver som var svært sære og som nok skulle "luke ut" studenter
av forskjellig "kaliber". Dette er ikke forenlig med god læring, kanskje spesielt på grunn av
manglende samstemming med resten av undervisningen (Biggs 1999). Jeg har vurdert digital
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eksamen som en mulighet, men dette er ikke en hensiktsmessig eller praktisk form for
teorikursene i kjemi slik det er nå.
I kurset KJE2003 Kjemisk laboratoriearbeid, som hovedsakelig er et praktisk
laboratoriekurs, vurderes studentene gjennom mappevurdering med bestått/ikke bestått. Dette
gjøres både summativt, gjennom et endelig kompendium av rapporter, men også formativt
gjennom å få tilbakemeldinger på enkeltrapportene underveis i kurset. Dette fungerer veldig bra
siden læringen vist gjennom rapportene kommer i fokus istedet for en endelig karakter. Videre
må enkeltrapportene godkjennes underveis, slik at studentene må være aktive gjennom hele
kurset. I bachelor-prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av et semester, avsluttes denne med
en rapport som også graderes bestått/ikke bestått ved IK. Dette er en hensiktsmessig
mappevurdering av en prosjektoppgave som fullt ut gjør at studentene kan vise prosessen som
helhet når de vurderes.
5.4.2	
  Formativ	
  vurdering	
  
Det er først gjennom å ha fagansvar i KJE2003 at jeg ble mer bevisst på den faktiske verdien av
formativ vurdering i fagundervisningen. Det å komme bort fra endelig eksamen og over til
mappevurdering, både i summativ og formativ form, føltes også overraskende nok mer befriende
for meg som underviser. Dette har jeg ikke funnet så mye diskusjon om i litteraturen. Jeg kan
fokusere mer på å fasilitere læring og forståelse i større grad, fremfor undervisning mot endelig
eksamen. På denne måten har kurset minnet meg mer om veiledning. Jeg har også hatt dedikert
kontortid for spørsmål og veiledning på rapportskriving på ukentlig basis da kurset gikk i 2014,
noe som har muliggjort formativ vurdering i større grad ettersom det var ønsket av studentene.
I forskningsveiledningen er den formative vurderingen viktigst, og realiseres gjennom å
følge studentenes progresjon i møter (Se avsnitt 5.3). Her er feedback og motivering viktige
faktorer, men noen ganger har jeg erfart at instruksjoner er mer effektive for læringsprogresjonen.
Dette må selvsagt justeres for hvert av individene man veileder. For eksempel, har jeg vært
hovedveileder for en masterstudent som egentlig ikke hadde de rette forkunnskapene og
ferdighetene for masterstudiet i kjemi, og her har instruksjoner i større grad preget
veiledningsaktivitetene. Dette er ikke ideelt på dette nivået, men skjedde primært fordi feedback
ikke hadde noe grunnlag å bygge på. Dette samsvarer godt med hva som ble funnet i en
metastudie av Hattie og Timperley (Hattie & Timperley 2007). Også veiledningen jeg gjør av
bachelor-og utvekslingsstudenter på kortere prosjektoppgaver har en større grad av instruksjon
enn feedback, av samme grunn.
Fremover ønsker jeg i større grad å bruke Fronter som et verktøy for mer formativ
vurdering. Allerede er det jo mulighet for å delvis godkjenne rapporter som innleveres her med
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kommentarer, og dette er noe jeg skal bli bedre kjent med. Jeg ønsker også å lage Fronter-tester
som i større grad skal gjøre studentene bevisste på sin egen status i faget. Spesifikt vil jeg lage
testene slik at de er samstemte med læringsmålene som er formulert i kvalifikasjonsrammeverket.
Fortester i Fronter, hvor jeg kan kartlegge studentenes forkunnskaper, tanker og forestillinger om
tema fra pensum, er også en idé som jeg liker og som jeg ønsker å gjennomføre i nær fremtid.
Videre kan svar herfra sammenlignes med tilsvarende test senere i semesteret for å identifisere
eventuelle endringer i studentenes oppfatninger og læring.
Som en avsluttende kommentar, vil jeg si at den formative vurderingen i sine mange
former er det ideelle stedet for å snakke med studentene om etiske problemstillinger, spesielt
tenker jeg da på plagiering. Dette har jeg oppdaget er et vanlig problem, og jeg har strevd med
ulike varianter av plagiat, spesielt i kurset KJE2003. Rapporter inneholder en god del
bakgrunnsteori om forsøkene, og her er det gjennomgående mye direkte plagiering fra internettkilder. I tillegg kommer plagiering av resultater av sine medstudenter oppå det hele. Jeg har hatt
flere tilfeller av dette i min korte tid som fagansvarlig, og mener nå at det må først og fremst
bekjempes gjennom formativ vurdering. Man må selvsagt sette opp grunnreglene og
forutsetningene i første forelesning, men jeg mener at selve bekjempingen av pågående
plagieringsproblematikk må tas opp i underveisvurderingen. Dette er rett og slett fordi studenter
ofte plagierer på grunn av manglende kunnskaper om dette og må få opptil flere sjanser for å lære
(Carroll & Zetterling 2009). Plagieringen som jeg har opplevd i KJE2003 har for det meste ikke
vært bevisste forsøk på juks. Den "ubevisste" plagieringen ser jeg på som mest alvorlig og som et
tema for den formative vurderingen.
5.5	
  Utvikling	
  av	
  kvalifikasjonsrammeverk	
  og	
  emner	
  

Innføringen

av

Kvalifikasjonsrammeverket

(KVR) har vært en aktiv prosess ved UiT i noen
år nå. Denne skal sikre et felle europeisk
utdanningsmarked og legger større fokus på
samstemming av læringsutbytter og ferdigheter
med undervisningen (Gynnild 2011). I arbeidet
med utvikling av fag har jeg vært ansvarlig for å
skrive kvalifikasjonsrammeverket for to fag,

Figur 4: Studentevaluering om rapportskriving i KJE2003 i 2014.

KJE2003 Kjemisk laboratoriearbeid (Vedlegg E1) og KJE3313 Organisk kjemi 3 (Vedlegg E2).
Dette har vært utfordrende, men har gjort at jeg i mye større grad har tenkt nøye igjennom hva
som er målene med undervisningen og hva som er tilsiktede læringsutbytter. I tråd med
Constructive Alignment (Biggs 1999) ønsker jeg å gjennomføre vurdering tett oppmot
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kvalifikasjonsrammeverket for fagene. Man kan få litt innsikt i hvordan studentene føler at det går
gjennom underveisvurdering, som ble gjort via et multiple-choice skjema hvor de krysset av for
hvor enige eller uenige de var med visse påstander. For eksempel, i KVR for KJE2003 har jeg satt
opp som et av læringsmålene at: "The student will be able to write concise professional reports on
experimental findings." (Kvalifikasjonsrammeverk KJE2003, Vedlegg E1). I figur 4 ser vi at 9 av 12
studenter føler at de har lært mye nytt om vitenskapelig rapportskriving i kurset, men bare 1 er litt
negativ til denne påstanden. Dette kan indikere at undervisningen foregår samstemt med
læringsmålene på dette punktet.
5.6	
  Teknologiske	
  hjelpemidler	
  

Teknologiske hjelpemidler til læringen som jeg har
utviklet bortsett fra Powerpoint-presentasjoner, er
hovedsakelig en Fronter-side. Dette verktøyet har
vært relativt nytt for meg det siste året, men jeg har
nå begynt å innse dets potensiale som et godt

Figur 5: Studentevaluering om bruk av Fronter i KJE2003.

samlingspunkt for undervisningen. Institutt for kjemi har nå utviklet en felles topp-header til bruk
i alle kursene (Se Vedlegg F1 for hele Fronterforsiden til KJE2003). Videre kommer drop-down
menyer rett under. I drop-down menyene har jeg lagt ut alle forelesnings-slidene under Lectures
og eksperimentbeskrivelser under Experiments (som vist i Vedlegg F2). Ved å klikke på et av
temaene åpnes relevante dokumenter. I tillegg har jeg laget ulike rubrikker på resten av forsiden,
til blant annet generell informasjon om kurset, med kursansvarlige og plan for semesteret,
kurskrav etc. Til høyre på Fronter-forsiden vises også en NEWS-rubrikk hvor fortløpende, datert,
viktig informasjon legges ut. Fronter-portalen er en effektiv måte å samle og kommunisere
kursmateriale på, og dette ble vel mottatt av studentene (se evaluering i Figur 5).

6	
  Fordypning	
  i	
  Forskningsveiledning	
  -‐	
  refleksjoner	
  
Jeg har valgt forskningsveiledning som fordypningstema i min utvikling av pedagogisk
basiskompetanse. Årsaken til dette er at jeg i min karriere legger stor vekt på å utvikle en
slagkraftig forskningsgruppe i kjemi, som nevnt i Kapittel 2. Forskningsgruppen er på det
nåværende tidspunkt veldig heterogen, og består av studenter fra bachelor-, master- og PhD-nivå i
tillegg til postdoktorer fra ulike land og kulturer - så veiledning er et veldig aktuelt tema for meg.
Våren 2013 deltok jeg i kurset Forskningsveiledning i regi av Result (Vedlegg G1), og under vil jeg
presentere noen refleksjoner fra dette kurset.
Det viktigste aspektet ved å ta kurset var å få bevisstgjøring av ulike deler av
forskningsveiledningen som man bare ikke har tenkt på tidligere. Innblikket i forskning på
veiledning var svært berikende, spesielt det å få satt ulike aspekter i perspektiv ved hjelp av å se på
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modeller for veiledningen og hva som er vanlige måter å gjennomføre veiledning på. I tillegg ble
det behandlet ulike deler av veiledningsforhold, slik som konflikthåndtering, veiledning av
skriveprosesser, plagiering og kulturelle faktorer, for å nevne noen. Dette ga grobunn for mange
refleksjoner, og jeg kommer inn på noen av disse under.
Forskningsveiledning, slik som jeg ønsker å gjennomføre den, passer best inn med
beskrivelsen av Partnerskapsmodellen (Handal & Lauvås 2006, Dysthe 2006). Jeg vil tilstrebe et
mer symmetrisk forhold mellom meg og studenten hvor vi arbeider sammen mot et felles mål.
Dette samsvarer veldig bra med min fokus på dialog, som jeg kom inn på i min
undervisningsfilosofi og som stammer fra mitt sosiokulturelle perspektiv. Dette blir den sentrale
veiledningsstrategien for meg, og samsvarer med Partnerskapsmodellen. Også her er jeg opptatt
av at min student skal fostre egen identitet gjennom veiledningen - noe som også karakteriserer
modellen. Likevel er dette avhengig av studentens personlighet og hvordan vekselvirkningen med
meg som veileder utvikler seg - jeg kan lett se at forholdet kan bli veldig asymmetrisk hvis vi ikke
fungerer

bra

sammen.

Denne

koblingen

mellom

mitt

syn

på

veiledning

med

Partnerskapsmodellen vil jeg si er noe av det viktigste jeg fikk ut av kurset.
Mitt "veiledningsrepertoar" ble beskrevet i Kapittel 5.3, så jeg gjentar ikke noe av dette her,
men mye av elementene kommer fra bevisstgjøring som resultat av kurset i forskningsveiledning.
I tillegg fikk jeg mye igjen for å reflektere over eksempelvis konflikthåndtering, problemer med
plagiering samt det å veilede skriveprosessen. Sistnevnte har fått en del konsekvenser allerede,
spesielt bevisstgjøring av forskjellen mellom prestasjonsskriving, som jeg har gjort utelukkende
selv i min tid som akademiker, og tankeskriving - en mer utforskende måte å skrive på som jeg
egentlig ikke har vært borti før. Jeg ser potensialet til å utforske en skriveprosess som er mye mer
kreativ og lærerik i sistnevnte. og dette er noe jeg har planer om å promotere hos mine studenter.
Eksempelvis kan dette gjøres gjennom en form for skrive-workshop med tankeskriving rundt egne
forskningsprosjekter. Work in progress....
I løpet av forskningsveiledningskurset ble det gjennomført en runde med kollegaveiledning
av veiledning som en del av kurset. Jeg dekker dette her og ikke under Kapittel 4 om
undervisningsevaluering, primært fordi vi ikke dokumenterte dette på en god måte når vi
gjennomførte selve kollegaveiledningen, men også fordi dette var en del av fordypningsprosjektet i
forskningsveiledning. I kollegaveiledningen ble jeg observert i et veiledningsmøte med en student
som jeg er veileder for. Min kollega var førsteamanuensis Erik Christensen ved Institutt for
Filosofi, som også tok kurset i forskningsveiledning. Senere observerte jeg også ham i et
veiledningsmøte med en av hans stipendiater. Vi dokumenterte våre observasjoner (Se vedlegg G2
og G3), men ikke i forhold til en plan, slik at det er vanskelig å si noe om dette. Likevel var denne
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biten svært lærerik, også fordi vi veileder i forskning på vidt forskjellige fagfelt. Fra observasjonene
av hverandre kom det fram en rekke aspekter ved våre veiledningssituasjoner som omhandlet
kroppsspråk/interaksjon,

problemløsning/avklaring,

diskusjon,

refleksjon

og

oppsummering/videre planer. Siden vi var veldig usikre på hvordan kollegaveiledningen skulle
gjennomføres har vi dessverre ikke samreflektert i noen grad og observasjonene står isolert som
erfaringsgrunnlag. Her vil jeg forsøke å få i stand en ny kollegaveiledning i forskningsveiledning,
som på en bedre måte dokumenterer opplegget i fremtiden. Uansett, observasjonene av hverandre
var lærerike, spesielt med tanke på bevisstgjøring av hva man faktisk gjør gjennom kroppsspråk og
verbalt i veiledningssituasjonen.
Et siste moment jeg vil bringe inn i mine refleksjoner fra kurset er dette med å planlegge et
veiledningsforløp for en PhD-student. I kurset hadde vi en workshop som skulle ende i en plan for
veiledningen gjennom hele stipendiatperioden. Dette var svært nyttig da jeg ble "tvunget" til å
tenke igjennom hvordan dette skulle forløpe seg og hvordan veiledningen skulle forholde seg til at
stipendiaten må ta kurs, undervise, delta på konferanser, få minst tre publikasjoner etc. Denne
planen (Vedlegg G4) har jeg begynt å implementere med mine første stipendiater høsten 2014.
Elementene i mitt veiledningsrepertoar blir her satt inn i et system som forhåpentligvis vil føre til
en velutdannet, fleksibel og reflektert doktor på slutten. Her vil jeg sanke erfaringer underveis og
relatere de til, samt utvikle, denne planen videre.
For å gjenta innledningen til dette kapittelet, så var det viktigste aspektet ved dette kurset
at jeg ble bevisst på mangfoldet av elementer som utgjør forskningsveiledningen. Bare noen av
disse ble nevnt ovenfor. I videre arbeid vil jeg bruke forskningslitteratur på området for å utvikle
nye strategier. Boka Forskningsveilederen av Handal og Lauvås (2006), ble brukt i kurset, og er et
særdeles verdifullt verktøy som jeg bruker aktivt til å utvikle min veiledning videre.

7	
  Oppsummering,	
  refleksjoner	
  og	
  veien	
  fremover	
  
Først og fremst: programmet for pedagogisk basiskompetanse ved Result har vært utrolig lærerikt!
Jeg må undre litt på hvorfor denne basiskompetansen ikke har kommet inn på et tidligere
stadium, men jeg ser problemer med fagtradisjoner o.l. som ikke har tillatt å fokusere på
undervisning. Hvis man tenker seg om, har alle akademiske aktiviteter noe å gjøre med
undervisning i bred forstand, og det er derfor kunstig at dette ikke kommer inn som et opplegg for
studenter på et eller annet tidpunkt i studietiden. Uansett, programmet for pedagogisk
basiskompetanse og krav om gjennomføring for oss i forsknings-og undervisningsstillinger er et
skritt i riktig retning (Se Vedlegg H1 for dokumentasjon på deltagelse på kurset Å undervise i
høyere utdanning).
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Jeg

fikk

først

et

perspektiv

på

mine

erfaringer

når

jeg

skrev

om

min

undervisningshistorikk i Kapittel 2. Her innså jeg at jeg har mer erfaring enn jeg trodde, men også
at det som fullstendig manglet var nettopp pedagogisk basiskompetanse - et nødvendig verktøy
for å integrere og systematisere erfaringene. Utviklingen av undervisningsfilosofien i Kapittel 3 la
grunnlaget for mitt teoretiske ståsted og satte det på solid grunn i forskningslitteratur. Dette var
en krevende jobb, men ga meg et verdifullt fundament som jeg kunne relatere alle mine
undervisningsaktiviteter og erfaringer til. Filosofien vil være i stadig utvikling fremover ettersom
jeg får nye erfaringer og ny innsikt. Særdeles mye har jeg lært i arbeidet med kapittel 4 om
undervisningsevaluering. Her var kollegaveiledningen noe som jeg må utheve - gjennom å være et
"vennlig speil" til en kollega og sammen snakke om erfaringene og praksisen rundt undervisning
og læring på tvers av fagfelter fikk jeg uvurderlig innsikt i mine egne styrker og svakheter som
underviser. Dette vil jeg ha med meg lenge og forhåpentligvis vil jeg kunne gjennomføre
kollegaveiledning flere ganger fremover.
Hva angår studentevalueringer av undervisning, så må jeg innrømme at jeg tidligere hadde
en oppfatning av at disse ikke var særlig nyttige som evalueringer da de kun representerer
subjektive meninger om underviseren. Dette har jeg nå fått et revidert syn på. Det er jo nettopp
studentenes subjektive tanker og inntrykk av underviser, undervisningen (og alt annet) jeg må vite
noe om, fordi det er blant annet dette jeg må bygge på når jeg skal fremme læring hos studentene
og designe læringsmiljøet (jf. Barr & Tagg 1995 og Brandsford & Brown 2000). Det kritiske blir
egentlig hvordan jeg designer studentevalueringsverktøyene slik at de gir meg informasjon jeg kan
bruke videre.
Mitt basisrepertoar i undervisning er allerede relativt bredt, og dekker både forelesninger,
seminarer og veiledningsaktiviteter. I tillegg kommer vurderingsformer, hvor man kan si at jeg på
nåværende tidspunkt utforsker potensialet som ligger i formativ vurdering - basert på det jeg har
lært i programmet for pedagogisk basiskompetanse. Det er et mål å komme mer bort fra å bruke
kun summativ vurdering, slik at læringsprosessen kommer mer i fokus enn eksamen. Videre har
jeg vært med på å utvikle nye kvalifikasjonsrammeverk, noe som har ført til økt fokus og
refleksjon på hva fagene skal inneholde og hva læringsmålene og utbyttene skal være - en relativt
ny måte å tenke på for meg. Utvikling av nye teknologiske hjelpemidler til undervisning er noe jeg
er på et tidlig stadium med (ved bruk av Fronter), men dette vil utvikle seg raskt i kommende år.
Til slutt i denne mappa ga jeg noen refleksjoner fra kurset i forskningsveiledning, som var mitt
fordypningsområde. Dette er et uvurderlig kurs for alle som skal, eller holder på med, veiledning
på alle nivåer. Verktøyene jeg fikk med meg i kurset har satt meg i stand til å stadig utvikle
veiledningen på en måte som ikke ville vært mulig foruten.
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Hva er så veien fremover? Fokus på dybdelæring hos studentene blir viktig, samt det å mer
grundig undersøke studentenes forestillinger og forutsetninger, for så å bruke dette til å designe
bedre undervisning. Videre vil jeg utforske og utvikle evalueringen av undervisningen, noe som vil
være en kritisk komponent i en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. Her vil jeg
nærmere studere litteraturen og prøve meg litt fram. Det viktigste vil være å kunne få frem
informasjon som jeg kan bruke til å øke læring og forbedre undervisning. Mer bruk av formative
vurderingsformer er en strategi som vil øke læringen og som jeg vil gjennomføre. I forhold til mitt
overordnede mål om scholarship of teaching and learning (SoTL) vil jeg i større grad fokusere på
forgjengeligheten i min undervisning - det vil si at jeg ønsker å utvikle metoder som gjør meg i
stand til å si at visse deler av min undervisning ikke er effektiv for å promotere læring, og dermed
forkaste disse undervisningselementene. Dette er simpelthen vitenskapelig arbeidsmetodikk, og
jeg ønsker å komme dithen at jeg kan publisere min forskning på undervisningen, altså
gjennomgå peer review. Dette vil være mitt fremtidige mål for kvalitetssikring i undervisning og
læring.
Jeg må innrømme at jeg så på undervisning som en mer statisk, pliktig del av mine
arbeidsoppgaver før deltagelsen i programmet for pedagogisk basiskompetanse - og jeg
innrømmer gjerne nå at jeg har endret dette til å se på det som en potensielt integrert del av
forskningsaktivitene, og ser mange muligheter i det å utvikle og forske på min egen undervisning
fremover. Samstemming av undervisning og forskning på en slik måte at disse utfyller og
fremhever hverandre er et overordnet mål for meg, og jeg ser frem mot å utvikle meg i retning av
noe slikt som Scholarship of Teching, Learning and Research.
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VEDLEGG-A1

Kollegaveiledning – runde 1:
Helen observerer Jørn

Formøte – tirsdag 15.10.13
1) Planlegging av undervisningen
Lærerens navn: Jørn H. Hansen

Observatørens navn: Helen M. S. Holst

Dato: 18.10.13

Sted: Forskningsparken

Kurs: KJE 6003 Organisk/analytisk kjemi

Studentgruppe: lærere i etterutdanning

Antall deltakere: 3

Lengde på observasjon: 2 x 45 min

Undervisningsmetode(r): Forelesning

Kontekst:
Kurset er en del av etter- og videreutdanning for lærere i videregående skole. Kurset har 3 deltakere
som i utgangspunktet er biologer men som ønsker mer kjemi. Det er stort behov for kjemilærere i
videregående skole.
Studentene er eldre enn lærer så det er knyttet spenning rundt hvordan dette virker inn på
undervisningen. Vil det dermed automatisk bli mer samtale mellom studenter og lærer? En samtale
mellom jevnbyrdige? Hvordan fungerer i så fall dette? Lærers mål er å skape mer dialog enn ren
forelesning.

Læringsmål:
1)
2)
3)
4)
5)

Introduksjon til analytisk kjemi
Volumetrisk utstyr
“Gangen” i kjemisk analyse
Referansekurver/standardkurver
Statistiske metoder i analytisk kjemi
- Lineær regresjon
- Normalfordeling
- Konfidensintervall
6) Måleusikkerhet og feil

Det som gjennomgås skal videreføres på lab senere på dagen.

1|Kollegaveiledning runde 1

VEDLEGG-A1
Punkter for tilbakemelding:
-

Presentasjonsteknikk og midler
Innledning (Tydelighet – fengende? Relevans)
Kommunikasjon (Stemme, blikk, kroppsspråk, blir studentene ivaretatt?)
Aktivisering
Avslutning

Ettermøte – mandag 21.10.13
2) Egenvurdering av undervisningen
Jørns del
-

Gi en vurdering av undervisningsøkta i forhold til det som var planlagt
Beskrivelse av undervisningsøkta
Tidsbruk i forhold til planen
Hva gikk bra?
Hva kan forbedres?
Viktige poenger og ønsker for vurderingssamtale med min kollega

Jørn oppsummerer kort og mener forelesningen ble bra gjennomført, hadde grei flyt og bra kontakt
med studentene. Han føler også at studentene fikk en forståelse av stoffet gjennom den dialog han
førte med dem og at studentene var aktiv med.
Tidsbruk betraktes som grei, men føler han kan være mer tidseffektiv (mindre usikkerhet, eh…)
Mener han har rotete tavlebruk og at det kan forbedres?
Siden han ikke fikk bruke slides var det noen case som ikke ble benyttet.
Tar opp punktene for ønsket tilbakemelding som noe han ønsker å gå gjennom.

3) Veiledning av kollega
Helens del
Vurdering av undervisningsøkta i forhold til planen som var lagt frem:
Oppsummering av det som skjedde i undervisningsøkta. Stikkord for beskrivelsen: hensikt,
læringsmål, metoder, ressursbruk, kommunikasjon mellom lærer og studenter.
Forholdet mellom plan og det som skjedde?
Hva gikk bra? Hva kan forbedres?

2|Kollegaveiledning runde 1

VEDLEGG-A1
Hensikten med undervisningen var å gi studentene innsikt i analytisk kjemi. Dette er studenter som
er lærere i videregående skole og som tar kurs for etter- og videreutdanning. Undervisningen skulle
være en lett innføring, noe mer overfladisk i forhold til mer innførende kurs. Læringsmålene var
knyttet opp mot en generell innføring, og planen for forelesningen inneholdt introduksjon til begrep
og metoder. Denne studentgruppen er mer moden og deres hensikt med undervisningen muligens
noe annerledes enn studenter på lavere nivå. Dermed var undervisningen lagt opp til mer dialog
mellom lærer og studenter.
Planen som var lagt ble fulgt, og til tross for at strømmen var borte og noe av poengene (eksempelvis
noen oppgaver) fra PowerPoint-slides falt bort ble det en vel gjennomført forelesning. Observatør
stiller spørsmål ved om det i planen er lagt inn rom for diskusjon og spørsmål fra studentene, men i
denne settingen faller det naturlig med en liten gruppe studenter og deres bakgrunn som lærere.
I dette tilfellet passet det fint med pause etter en oppgave. Første time ble noe lengre enn andre
time, men for denne studentgruppen ser det ikke ut som om tidsbruken er av betydning. Her
diskuterer vi litt at det går å se an studentene og ta pauser når det faller mer naturlig.

Punkter for tilbakemelding:
-

Presentasjonsteknikk og midler

Jørn har fin flyt i presentasjon, tempo er jevnt og hans fokus er rettet mot studentene til enhver tid.
Bruk av tavle i stedet for PowerPoint i den første timen fungerer veldig bra. Når slides brukes i den
andre timen, er det lettere for at fokuset blir flyttet til slidene og at lærer vender ryggen mot
studentene (dette skjedde likevel ikke i overveldende grad).
På grunn av disse studentenes bakgrunn som lærere selv, ønsket Jørn mer dialog i forelesningen.
Dette klarer han fint å skape med at han beveger seg mot studentene og stiller direkte spørsmål.
Studentene er også veldig aktive og stiller spørsmål. Dette gjør at mye av undervisningen får dette
preget av dialog som var ønskelig.
Under egen evaluering kommenterer Jørn at han syns egen tavlebruk kan være noe rotete, men her
er kollega uenig. Når læreren i dette tilfellet bruker tavla er det til figurer og modeller. Dette er
skisser med enkel tekst rundt og det virker ikke rotete for meg som tilskuer. Det er enkelt å orientere
seg uten at det er overveldende mye informasjon. Når nytt tema startes det med ren tavle.
Noen av de forberedte PowerPoint-slidene var fra en annen foreleser. I et par tilfeller var det
usikkerhet rundt hensikten med tekst på disse slidene. Her har vi diskutert litt rundt det å bruke
andres undervisningsmateriell, og det å kunne stå bak det som er skrevet. Skal man bruke andres
notater må man være trygg nok på stoffet slik at det ikke skaper usikkerhet.
I tillegg har vi diskutert mulighetene for å bruke flere undervisningsmidler (gitt at strømmen er der!).
I forbindelse med introduksjon til statistiske beregninger i Excel, kan man eksempelvis trekke frem
Excel og viser studentene mer innførende hvor man finner funksjoner og illustrere for studentene
hvordan dette verktøyet kan brukes.
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-

Innledning (tydelighet – fengende? – relevans?)

Forelesningen fikk en noe spesiell start i og med at strømmen gikk like før og planlagte PowerPointslides kunne ikke brukes. Jørn gikk fort over til plan B, å bruke tavle. Studentene hadde i tillegg fått
utskrift av PowerPoint-slides slik at forelesningen fikk fort fin flyt med en blanding av tavlebruk og
samtale rundt utdelte slides.
Lærer starter forelesningen med en klar beskrivelse av planen for dagen. Deretter går han over på å
stille spørsmål til studenten for å relatere stoffet til deres hverdag – knytter teori mot praktisk bruk.
Studentene virker mer interessert når det relateres til noe de kjenner, og oppgaver og eksempler ser
ut til å fenge studentene.

-

Kommunikasjon (stemmebruk, blikk, kroppsspråk, blir studentene ivaretatt?)

Kommunikasjon mellom lærer og studenter så ut til å fungere veldig bra. Lærer starter forelesning
med å stille studentene spørsmål for å relatere dagens stoff til studentenes egne erfaringer. I tillegg
diskuteres det litt rundt hvordan studentene føler samlingen er og om de har bøker og nødvendig
utstyr. Fokus rettes også fra starten mot eksamen og hva som er relevant for denne.
En liten gruppe som dette vil det være enkelt å la alle slippe til, og for å muliggjøre dette er et
alternativ å stille direkte spørsmål. Uten direkte spørsmål er det lett at bare én svarer og
kommenterer, og de andre ikke slipper til.
Kroppsspråket er imøtekommende og åpent. Fra mikroundervisning fikk Jørn tilbakemelding om at
han vandret mye omkring, men i denne forelesningen var bevegelsen passe, nærmer seg studentene
ved dialog, og til tavle for notering. Jørn virker rolig og behersket gjennom hele forelesningen, og har
god kontakt med studentene. Når nytt tema skal introduseres øker lærer volum for å markere
endring. Dette er nok ubevisst, men ser ut til å fungere veldig bra, da det gir er brudd med
påfølgende ny oppmerksomhet.
Når det gjelder språket så kan enkelte setninger falle litt ned mot slutten, især hvis det er digresjoner
eller ekstra opplysninger. Da blir volum lavere og poenget vanskeligere å få med seg. Jørn sier og “Ja”
noe ofte. Under diskusjonen ble vi enige om at Jørn er et “Ja”-menneske, og ikke burde slutte å si
“Ja”, men tenke over hvordan det brukes i undervisningen.

-

Aktivisering

Studentene blir raskt mer aktive når det er spørsmål eller oppgaver/eksempler hvor de kan relatere
til sine egne erfaringer og arbeid. I tillegg var det gjennomgående henvisninger til påfølgende labøvelse som studentene skulle ha senere på dagen. Dette var med å aktivisere studentene i og med at
de fikk informasjon om hva de praktisk skulle gjøre senere og mulighet for å forberede seg på det.
Siden det i denne forelesningen ikke ble vist planlagte PowerPoint-slides med illustrasjoner av
diverse utstyr, har vi diskutert muligheten for bruk av andre visuelle virkemidler. Det være seg å ha
med eksempelvis lab-utstyr for illustrasjon.
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-

Avslutning

Foreleser avslutter med en oppsummering av hvilke tema som er tatt opp og relaterer det til
påfølgende lab-øvelse. I tillegg gjennomføres en spørrerunde hvor studentene igjen får anledning til
å stille oppklarende spørsmål. Dette skaper en bra avrunding og motivasjon for neste steg.
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Kollegaveiledning – runde 1:
Jørn observerer Helen

Formøte – torsdag 7. november kl.10
1) Planlegging av undervisningen
Lærerens navn: Helen M. S. Holst
Observatørens navn: Jørn H. Hansen
Dato: 11.11.13

Sted: TEO H5 rom 5.502

Kurs: BED 2002 Økonomiske beslutningsmetoder

Studentgruppe: Bachelor-studenter 3.år

Antall deltakere: 3

Lengde på observasjon: 2 x 45 min

Undervisningsmetode(r): Forelesning med oppgaveløsning
Tittel: Kø-teori
Pensum: Kapittel 13 Waiting Lines and Queuing Theory Models (RSH)

Konteksten:
Bachelor-studenter på 3. år, Økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk styring. Kurs BED
2002 Økonomiske beslutningsmetoder. 15 studenter er oppmeldt til eksamen, 11 har vært aktive og
levert obligatorisk innlevering (1 av 2) og vil sannsynligvis gå opp til eksamen. Varierende oppmøte,
men vanligvis 7-9 studenter.
Det nærmer seg slutten av forelesningsrekken og fokus rettes naturlig nok mer og mer mot eksamen.
De har fått og jobber med siste obligatoriske innlevering, så denne forelesningen vil ikke være
relevant for innleveringsoppgaver, men vil være relevant for eksamen. Derfor skal jeg prøve å få inn
litt oppgaveløsning i timen, siden de ikke vil bli prøvd ved innlevering. Forelesningen vil være ren
tavleundervisning med felles oppgaveløsning.

Forelesningen:
Introduksjon til kø-teori
Beskrivelse av kø-system
Kø-modeller
Oppgaver til kø-modellene
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Ønsket tilbakemelding:
-

Presentasjon – er stoffet klart fremstilt
Aktivisering – er studentene aktive på oppgaver
Går det for fort? Klarer studentene å henge med
Klarer jeg å unngå å stresse for å få sagt alt på slutten? Mye teori på liten tid?
Kroppsspråk, stemme (prater jeg for fort?), vandring, tavlebruken

Ettermøte – tirsdag 12.11.13
2) Egenvurdering av undervisningen
Helens kommentarer
-

Gi en vurdering av undervisningsøkta i forhold til det som var planlagt
Beskrivelse av undervisningsøkta
Tidsbruk i forhold til planen
Hva gikk bra?
Hva kan forbedres?
Viktige poenger og ønsker for vurderingssamtale med min kollega

Undervisningen gikk greit, etter planen. Selv om jeg i utgangspunktet hadde ønsket å gå gjennom
flere modeller innen samme tema, innså jeg på et tidlig tidspunkt at en time ikke ville være
tilstrekkelig og justerte dermed planen etter dette. Dette skulle være en introduksjon til kø-teori, ikke
en utfyllende beskrivelse av alle modeller. Dette syns jeg fint at jeg fikk til på den oppmålte tiden.
Hadde satt av tid til oppgaver underveis, noe som fungerte bra. Tidsplanen gikk greit å følge og
studentene fikk løst de oppgavene de skulle og vi fikk gått gjennom dem i fellesskap. Første time gikk
litt over tiden, men passer likevel på å få oppmålt tid til pause. I stedet for å kutte midt i en
fremstilling, valgte jeg å bruke noen minutter ekstra og fullføre modellen. Studentene var aktivt med
i timen og løste oppgaver som forespeilet. Denne lille gruppen fungerer veldig bra sammen, det er
stor takhøyde og alle stiller spørsmål og kommer med kommentarer. Det så ikke ut til at innslaget av
observasjon fra bakerste rad gjorde noe med undervisningssituasjonen for øvrig.

3) Veiledning av kollega
Jørns kommentarer
Vurdering av undervisningsøkta i forhold til planen som var lagt frem:
Oppsummering av det som skjedde i undervisningsøkta. Stikkord for beskrivelsen: hensikt,
læringsmål, metoder, ressursbruk, kommunikasjon mellom lærer og studenter.
Forelesningen skulle gi en innføring i kø-teori til 3. års bachelor-studenter. Helen åpnet forelesningen
på en bra måte med å stille spørsmål til studentene og gjennom disse kjapt relatere tema til noe fra
hverdagen som alle kjente til. Hun gjorde dette på en engasjerende måte slik at studentene var klart
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interessert. Hensikten med forelesningen kom dermed også veldig klart frem helt i begynnelsen - å
lære de grunnleggende elementene i kø-teori. Hva angår læringsmålene, så kom ikke de helt klart
frem gjennom introduksjonen, men ble etterhvert synlige gjennom forelesningen. Helen brukte
hovedsakelig tavle og tale til å formidle teori og eksempler, men delte også ut øvingsoppgaver som
studentene regnet på i forelesningen, etterfulgt av en gjennomgang av disse på tavla. Dette fungerte
veldig godt. Kommunikasjonen med studentene var veldig effektiv og saklig, med litt humorinnslag,
og preget av positivitet og en konstruktiv atmosfære - en bra "setting" for å lære i.
Forholdet mellom plan og det som skjedde?
Planen for forelesningen gikk som antydet og alt materialet ble dekt.
Hva gikk bra?
Formidlingen av stoffet og interaksjonen med studentene gikk veldig bra. Stoffet var systematisk
oppbygd og Helen formidlet hvert steg veldig klart, slik at man fikk en god gradvis påbygning og
passende økning i kompleksitet. Det ble også fokusert mye på direkte anvendelser av
regnemetodene i stedet for matematisk bakgrunnsteori, noe som gjorde materialet veldig "spiselig".
Til og med jeg skjønte bortimot alt som ble sagt! Hun fikk også frem eksamensrelevansen til
materialet, som er viktig for studentene.
Som sagt, var også interaksjonen med studentene veldig bra og karakterisert av åpenhet, positivitet
og konstruktivitet. Det var en avslappet stemning. Jeg tror studentene var veldig komfortable med å
stille spørsmål i dette miljøet. Innslag av humor fra Helen i undervisningen var med på å gjøre
klassemiljøet mer avslappet og vennlig. Hun tok også en jevnlig sjekk på om studentene fikk med seg
materialet, noe som førte til at de var mer aktive. Dette opplegget og Helens undervisningsstil
fungerte veldig bra!
Hva kan forbedres?
- Læringsmål følte jeg ikke kom fra klart i begynnelsen. Disse kan eksplisitt uttrykkes eller kanskje
skrives på tavla i begynnelsen av forelesningen (Etter denne forelesningen skal dere kunne....)
- En av studentene var ikke så aktiv i å svare på henvendelser fra Helen, mens en annen var veldig
aktiv. Dette var likevel ikke et utpreget problem i denne klassen. Vet ikke hva som kan gjøres her,
kanskje bruke blikk til å aktivisere?
- Self-defeat: "jeg er ikke så god på dette, men...." ble sagt et par ganger av foreleser. Dette bør
kanskje unngås (selv om man mener det!). Kan gi et ubevisst negativt inntrykk til studentene.

Ønskede punkter for spesifikk tilbakemelding:
-

Presentasjon – er stoffet klart fremstilt

Absolutt! Klart - spiselig - forståelig oppbygning og flott fremstilt med litt teori etterfulgt av
eksempler, oppgaver og relatering til dagliglivets erfaringer!
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-

Aktivisering – er studentene aktive på oppgaver

De var veldig aktive, spurte spørsmål og arbeidet med oppgavene som ble utdelt. Det at foreleser
sjekket jevnlig om alle var med etc., var nok med på å vedlikeholde aktiviteten.

-

Går det for fort? Klarer studentene å henge med

Hastigheten fungerte veldig bra. Fikk ikke inntrykk av at det var noe hastverk, som ble forespeilet av
foreleser som en uvane. Tvert imot, var tempo jevnt og rolig. Tror nok alle hengte med!
-

Klarer jeg å unngå å stresse for å få sagt alt på slutten? Mye teori på liten tid?

Som sagt ovenfor, dette gikk veldig bra - ingen stress eller teoripress på slutten ble registrert av meg i
alle fall:-)
-

Kroppsspråk, stemme (prater jeg for fort?), vandring, tavlebruken

Kroppsspråk er bra og stemme veldig klar og tydelig. Ingen observasjoner av distraherende vaner e.l.
Foreleser skiftet posisjon på en "naturlig" måte som på ingen måte trakk fra undervisningen på noe
vis. Tavlebruk fungerte veldig bra med det materialet som ble presentert. Gjorde at studentene fikk
relativt god tid til å ta notater, så det tror jeg ble satt pris på.
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Kollegaveiledning – runde 2

Formøte – tirsdag 18. februar kl.10
1) Planlegging av undervisningen
Lærerens navn: Jørn H. Hansen
Observatørens navn: Helen M. S. Holst
Dato: 19.02.14

Sted: Realfagsbygget A027

Kurs: KJE2003 Kjemisk Laboratoriearbeid

Studentgruppe: Bachelor-studenter 3.år

Antall deltakere: 12

Lengde på observasjon: ca 1 time

Undervisningsmetode(r): Forelesning med ppt og tavle
Tittel: Spectrophotometry
Pensum: Kap 17 Properties of light and principles of Spectrophotometry

Konteksten:
Bachelor-studenter på 3. år, Kjemi, biologi, fiskeri og lektorprogrammene. Undervises på engelsk.
14 studenter er oppmeldt til eksamen, og de fleste har vært aktive og levert obligatoriske rapporter
(2 av 2). Godt oppmøte med 10-13 typisk tilstede.
Forelesningen vil være powerpoint basert med evt diskusjon og noe tavleundervisning for å illustrere
beregninger.

Forelesningen:
 The Electromagnetic spectrum
 Principles and theory of light absorbtion and spectrophotometry
 Lambert-Beer’s Law
 Quantification of iron(II) and iron (III) by UV-Vis spectrometry
 Lab procedure
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Læringsmål:
 Understand the principles of light absorption and spectrophotometry
 Be able to construct standard curves and find molar absorptivity using Lambert-Beer’s law
 Be able to calculate concentrations of unknown samples using the standard curve
 Be able to suggest a strategy for the quantification of Fe(II) and Fe(III) salts in aqueous
solutions
Ønsket tilbakemelding:
-

Presentasjonsteknikk og midler
Innledning (Tydelighet – fengende? Relevans)
Kommunikasjon (Stemme, blikk, kroppsspråk, blir studentene ivaretatt?)
Aktivisering
Avslutning

Ettermøte med Helen Holst – mandag 24.02.14
2) Egenvurdering av undervisningen
Jørns kommentarer
-

Gi en vurdering av undervisningsøkta i forhold til det som var planlagt

Denne gikk for det meste som planlagt. Det hele varte ca en klokketime, så i stedet for å dele det
i to bolker, tok jeg alt i ett. Jeg tror dette var greit, men kunne kanskje ha timet foredraget på
forhånd. Alt materialet jeg ville snakke om ble dekt på en grei måte og i henhold til
læringsmålene.
-

Beskrivelse av undervisningsøkta

Jeg hadde satt opp ppt-slidene på forhånd men kom selv et minutt for sent. Jeg tok da en kjapp
dokumentasjon på hvem som var tilstede og begynte forelesningen. Holdt på omtrent 40
minutter og hadde deretter en lite sesjon på tavla for å illusterer beregninger relevante for labrapportene. Stoffet var lett å relatere til hverdagsfenomener, så jeg følte at jeg fikk engasjert
mange av studentene og flere var aktive.
-

Tidsbruk i forhold til planen

Jeg hadde ikke timet forelesningen på forhånd så jeg var noe usikker på hva den eksakte lengden
ville bli. Men, jeg visste at det var mye mindre enn to forelesningstimer, så jeg hadde tenkt å se
dette an på både studentene og tiden. Jeg vil si at dette gikk greit, selv om de var litt slitne etter
økta.
-

Hva gikk bra?
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Jeg tror jeg fikk engasjert flere av studentene. Dette med farger og fargeegenskaper er noe alle
kan relatere seg til og jeg tror det er generelt et interessevekkende tema. Her følte jeg at jeg
klarte å undervise på en bra måte og at jeg fikk kontakt med noen av studentene. I tillegg fikk jeg
en god del spørsmål og kommentarer etter forelesningen om temaet.
-

Hva kan forbedres?

Hovedsakelig mener jeg at det viktigste er at man er forberedt i god tid. Jeg følger at "god tid" er
flere uker i forveien og at jeg dermed ikke var veldig godt forberedt (laget slidene et par dager i
forveien). Et mål er å ha de formelle sidene ved en forelesning gjort i god tid (slides, visuelle ting,
notater etc), slik at man kan bruke en del tid på å internalisere stoffet selv og kanskje tenke mer
på hvordan man skal forklare ting på en god måte. Hvis man klarer å gjøre det slik , tror jeg man
kan legge mer vekt på de pedagogiske sidene av undervisningen. Jeg er ikke helt på det stadiet
enda.

3) Veiledning av kollega
Helens kommentarer
Vurdering av undervisningsøkta i forhold til planen som var lagt frem:
-

Oppsummering av det som skjedde i undervisningsøkta. Stikkord for beskrivelsen: hensikt,
læringsmål, metoder, ressursbruk, kommunikasjon mellom lærer og studenter.

Spennende og interessant forelesning!
Innledningsvis ble det ført møteliste, 11 møtte. Foreleser kommer litt sent inn på klasserommet og
starter med oppmøteliste, savnet et “Hei” først, men dette kommer etterpå.
Læringsmål og dagens tema beskriver godt hva som skal kunnes etter dagens økt med påfølgende
lab-øvelse, og det forbereder studentene på hva som skal komme. Likevel, for en som
utenforstående ser jeg ikke helt hvordan dette passer inn i sammenhengen. Jeg vet ikke om det er
særlig relevant akkurat for dette tema, men når bruker man dette? Her kan det kanskje være en god
ide å starte med å knytte dette opp mot allerede gjennomgåtte tema, og også tema for fortsettelsen
av kurset. I ettermøte diskuterte vi dette og kom frem til at der det er mulig kan man med fordel ha
med en slide (figur / tabell / tankekart) som gir oversikt over hele kurset og hvor man fremhever hvor
dagens tema befinner seg. Denne fremstillingen vil gi studentene en bedre oversikt over kurset.

-

Forholdet mellom plan og det som skjedde?

Planen slik den ble fremstilt ble gjennomført uten endringer.
Savnet litt mer informasjon om tidsbruken. Det var satt av 2 x 45 min, mens det ble bruker ca 60 min,
uten pause. Helt ok, men spør gjerne studentene om de vil ha en pause eller om det er ok å fortsette
siden det er bare litt igjen. Dette klasserommet hadde tung luft, og med fremvisning i første del var
det mørkt (varmt + mørkt = trett -> løsning: luft!) Her går det an å se an studentene.
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-

Hva gikk bra?

I presentasjon ble det brukt power-point notater – disse gav en oversiktlig og grei presentasjon
stoffet. Det var ikke for mye tekst på slidene, og selv om en figur kanskje hadde noe liten skrift ble
det forståelig ut fra forklaringene og eksemplifiseringene. Overgang til tavle for eksempel oppgave,
beregninger ved lab-øvelse fungerer veldig bra. Her blir studentene mer med og oppmerksomme.
Det tas også opp ting på slutten som bruker å være vanskelig for studentene, dette klargjør og gjør
studentene oppmerksomme på potensielle fallgruver.
Når det gjelder kommunikasjon med studentene er foreleser oppmerksom på studentene når de har
spørsmål og svarer bra og utfyllende. Bruker klar tale, ingen forvanskende omformulering, men
forklarer elementer på flere måter, knytter til eksempler – både dagligdagse og til studentene selv
(dette fenger og skaper mer oppmerksomhet fra studentenes side). Du bruker ikke manuskript – men
forklarer ting fritt, noe som skaper en god flyt i forelesningen. Du knytter også til dels dagens tema
opp mot noe de har lært tidligere samt sier noe om hva som er viktig / mindre viktig.
For å aktivisere studentene spørres det gjerne spørsmål direkte til studentene. Selv om de ikke vet
svaret er dette viktig for å vekke oppmerksomhet og få tankeprosessene i gang. Her er det bra å
vente litt med å gi svaret! Du spør ofte om studentene er med, om dette er forståelig. Det nikkes,
men det er generelt en taus gruppe. Det tas lite notater, men foilene beskriver tema bra. Det tas
notater når det snakkes om lab-øvelsen og beregninger – her sjekker du også at alle vet hva de skal
gjøre på lab neste dag.
For øvrig; bra tempo, bra kontakt med studentene (ser klar forskjell fra forrige kollegaveiledning, da
det var en annen studentgruppe – mer dialog, nå styrer du mer bevisst)

-

Hva kan forbedres?

To sitat fra forelesningen:
“Dette er det ikke så viktig å kunne så mye om” – hvorfor er det med da?
“Dette er veldig lett stoff” – synes studentene det?
Jeg merker meg at dette er noe jeg selv sier veldig ofte også! Når jeg nå hører det, virker det kanskje
litt demotiverende?
Her tror jeg vi kan tenke gjennom hvordan man ordlegger seg til studentene.
Kommunikasjon:
-

Du snakker enkelte ganger litt lavere på slutten av setningene (“går ned”).
I starten av timen er ja-mannen der; “right?” “alright!” – han ble derimot bort når det kom til
eksempel/beregninger.
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Kollegaveiledning – runde 2

Formøte – tirsdag 18. februar kl.10
1) Planlegging av undervisningen
Lærerens navn: Helen M. S. Holst
Observatørens navn: Jørn H. Hansen
Dato: 21.02.14

Sted: UB244

Kurs: BED 2032 Corporate Finance

Studentgruppe: sammensatt

Antall deltakere: ca 40-45 oppmeldte studenter
Lengde på observasjon: 2 x 45 min
Undervisningsmetode(r): Forelesning med oppgaveløsning
Tittel: Project Analysis
Pensum: Chapter 10 Project Analysis

Konteksten:
Studentgruppe:
-

Bachelor-studenter på 3. år, Økonomi og administrasjon, profilering Finans og økonomisk
analyse
Bachelor-studenter språk og økonomi
Bachelor-studenter samfunnsøkonomi
Utvekslingsstudenter

Varierende oppmøte, men vanligvis 20-25 studenter.
Forelesningen vil være en blanding av undervisning med power-point og tavle og med felles
oppgaveløsning.
Kurset er åpent for alle, det undervises på engelsk og det stilles ikke noe forkunnskapskrav.
Utfordringen min er at dette er et del-2 kurs i finans, og studentene har ulik bakgrunn. Denne
forelesningen vil være en avslutning på et for-kurs som har vært kjørt i begynnelsen av semesteret
for å skape et felles utgangspunkt for resten av kurset.
Forelesningen:
Oppgave som gjensto fra sist seminar
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Prosjekt analyse – kapittel 10
-

-

Sensitivitetsanalyser
o Sensitivitet
o Scenario
o Null-punkt
o Monte Carlo
Beslutningstrær – real opsjoner

(Ikke alt vil få like mye plass og samme fokus, noe vil bare nevnes)

Ønsket tilbakemelding:
-

Språk! Hvordan går det med engelsken
Presentasjon – er stoffet klart fremstilt
Aktivisering – er studentene aktive på oppgaver

Ettermøte med Jørn Hansen – mandag 24.02.14
2) Egenvurdering av undervisningen
Helens kommentarer
-

Gi en vurdering av undervisningsøkta i forhold til det som var planlagt

Første undervisningstime ble i sin helhet viet til en gjennomgang av en oppsummerende oppgave fra
forrige seminar. Det var på forhånd antatt at denne delen ville ta så lang tid, men dette tok
selvfølgelig tid fra forelesningen som fulgte, som dermed måtte kuttes noe fra opprinnelig plan. Jeg
fikk likevel gått gjennom relevant materiale og vist eksempler og beregninger. Fikk noe dårlig tid på
slutten av siste time (2 minutter på overtid), og skulle gjerne rukket å gjennomgå siste eksempel noe
mer grundig.
-

Beskrivelse av undervisningsøkta

Undervisningsøkta bestod av både oppgaveløsning i fellesskap, og forelesning med power-point
slider med eksempler på tavla ved siden.
-

Tidsbruk i forhold til planen

Forelesningen gikk som planlagt, men jeg bruker litt unødvendig tid på å gi beskjeder som kunne
vært gitt mer utfyllende i Fronter.
-

Hva gikk bra?

Oppgaveløsningen i første time gikk bra, her syns jeg studentene var godt med og jeg fikk frem flere
problematiske områder de trenger å vie ekstra oppmerksomhet. Tilbakemeldingene fra studentene i
pausen som fulgte tydet også på at dette var en nyttig og klargjørende gjennomgang.
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Følte at hele denne undervisningen gikk bra, til tross for litt tidspress mot slutten. Følte at språket
gled fint og at kontakten med studentene var bra. Som snakket om på formøtet vil jeg gjerne ha
tilbakemeldinger på nettopp språk og hvordan jeg kommer frem overfor studentene. Syns selv at
dette gikk veldig bra denne timen, uten at jeg har lagt noe “ekstra” i det pga. kollegaveiledningen.
-

Hva kan forbedres?

Jeg var litt sent ute til forelesningen. Ankom akkurat på klokken, men liker å være litt før for å rigge til
og sjekke at alt fungerer. Denne gangen var dette pga. at jeg ønsket å ferdigstille et oppgavesett for
innlevering til disse studentene. Her ligger det mye forbedringspotensial i å være litt mer i forkant, i
stedet for i siste liten. Regner med dette kommer lettere ved senere gjennomføring av kurset.

3) Veiledning av kollega
Jørns kommentarer
Vurdering av undervisningsøkta i forhold til planen som var lagt frem:
Oppsummering av det som skjedde i undervisningsøkta. Stikkord for beskrivelsen: hensikt,
læringsmål, metoder, ressursbruk, kommunikasjon mellom lærer og studenter.
Lœringsmål ble artikulert klart ved forelesningens begynnelse - en liste på ppt forelesningen.
Slidene har definisjoner av begreper klart og oversiktlig. Hun begynner timen med en oppgave
som dekker tema i foregående kapitler. Oppgave kommer på Powerpoint, men blir gjennomgått
stegvis på tavla. Dette fungerer veldig bra for det stoffet som presenteres. Helen spør en del
spørsmål ift oppgaveløsningen og sjekker om det er generelt noen spørsmål - får med seg noen
studenter på aktiv svaring. De fleste følger aktivt med og tar notater. Helen gjør klart rede for
hele prosedyren når oppgaven løses og det hele foregår i et jevnt og passende tempo. Helen
nevner med jevne mellomrom at dette stoffet er eksamensrelevant, som virker fokuserende på
hva de bør kunne og hva som er kravene for innleveringer. Det blir også forklart godt hvordan
innleveringer skal foregå og presisering av deadlines. Hun åpner for at det er bare å ta kontakt
hvis det er noen problemer. Etter den "skremmende" eksamens-advarselen, bryter hun med et
smil og en mer avslappet tone.
Det som Helen hadde planlagt for timen ble gjennomført. I tillegg ble det brukt en del tid på
informasjon om innleveringer etc. Generelt var det ingenting å utsette på tidsbruken.
I pausen tas det kontakt med studenter og dette åpner for nye spørsmål som diskuteres
uformelt. Dette er bra da studentene får stille litt ulike spørsmål og det er mindre barriere for å
kontakte lærer generelt sett. Får veldig bra kontakt med studentene her og de er veldig
avslappet.
Helen stiller ofte spørsmål for å repetere begreper - dette er bra! Får med seg noen studenter på
svar. På denne måten skjønner studentene at disse begrepene er viktige å kunne. Hun får også
studentene til å regne ut svar mens hun fyller ut på tavle - dette er en bra måte å aktivisere de på
samt å øke forståelsen av hvordan ting skal regnes ut. Hun har i tillegg en liten oppsummerende

3|Kollegaveiledning runde 2

VEDLEGG-A4
setning for hvert begrep. Eksempelvis begrepet "tax-shield" ble gjentatt og re-iterert flere ganger
viktigheten av - dette ble dermed kommunisert på en effektiv måte.
Skrev feil på tavla under oppgave - men tok det med en liten latter. Det var en bra måte å
håndtere det på og det ble bare en hyggelig digresjon. Hun fokuserte kjapt igjen og gikk videre.
Går litt rundt og skifter posisjon, men på en naturlig måte så det virker kun positivt. Helen har
bra øyekontakt med elevene - sprer det ut på alle. Stemmen er veldig klar og ting gjentas og
artikuleres klart. Hun har alltid et smil på lur - det tror jeg studentene setter pris på! (gjør
forelesningen mindre trykkende).
Forelesning på engelsk: Dette går strålende - ingen grunn til å uroe seg for språket. Helen virker
sikker og man kan ikke observere noen spesielle problemer eller negative signaler ift å undervise
på engelsk. Helen uttrykte i formøtet at hun føler at hun blir mer autoritœr når hun underviser
på engelsk - det fikk jeg ikke inntrykk av. Litt mer alvorlig enn forrige observasjon, men det
henger kanskje sammen med andre ting enn språket (hektisk tid på året?).

Hva kan forbedres?
Bare et par småting her. I pausen var Helen mulig litt for mye kontaktsøkende på den ene siden
av klasserommet (som hadde de mest aktive studentene). Dette kan ha gitt de på den andre
siden, som ikke fikk besøk med samtale, mindre muligheter til å stille spørsmål på en uformell
måte.
En gang brukte Helen begynnelsen: "I'm not good at.........." Det kom også opp på den første
veiledningsrunden at det muligens gir et negativt inntrykk på studentene (selv om det kan være
sant), slik at man burde unngå å bruke denne formuleringen. Denne er vanskelig å bli kvitt hvis
man først er vant til å si det.
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VEDLEGG C1
KJE2003 Emneevaluering - våren 2013
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Jørn Hansen
Antall oppmeldte: 6, hvorav 5 deltok i evalueringen.
ABOUT THE STUDENT
1) At which programme do you study?
Lektor realfag - 2 stk
Kjemi bachelor - 3 stk
2) What earlier attended courses do you have that is relevant for this course (from
university, college, high school etc.)?
KJE1001, KJE1002, KJE1004, MAT0001, Kjemi og prosessfag (vgs)
3) Do you have the recommended background knowledge for attending this course?
Yes: 3 stk
No: 2 stk
4) Do you think you have adequate previous knowledge?
Ja: 4 stk
Nei: 1 stk
5) How much time have you spent studying at this course on a weekly basis?
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6) How do you consider your own effort to get as much educational gain as possible?
Poor: 0
Average: 3
Good: 2
7) How do you consider the workload in proportion to credits (ECTS)?
Small: 1
Tolerable: 1
Big: 3
LECTURES
8) How do you consider your educational gain from the lectures?
Poor: 0
Average: 2
Good: 3
Did not participate: 0
9) What did you like about the lectures and what could be improved?
A. Liker at kursansvarlig kan faget sitt godt. Vet hva han snakker om. Skulle ønske han kunne
gått litt mer i detalj om hvert forsøk.
B. Likte forklaringer, men de var noen ganger lagt opp til at man kunne mer enn man gjorde.
C. Fint at foreleser bruker tavla. Kunne kanskje trenge nøyere gjennomgang.
10) To what extent have you participated at the lectures?
<20% 0
20-50% 0
50-80% 0
>80% 5
11) What are the reason(s) why you haven`t participated to more lectures?
Tid, sykdom (2)
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LABORATORY EXERCISES
12) How do you consider your educational gain from the laboratory exercises?
Poor 0
Average 0
Good 5
13) How do you consider your educational gain from the laboratory exercises?
Poor
Average
Good
14) How do you consider the quality of the laboratory booklet?
A. Det har vært varierende og kunne nok ha vært utbedret
B. Kunne vært bedre på enkelte øvelser. Hadde vært fint med et kompendie med alle øvelsene.
15) How do you consider the work load at the laboratory in proportion to the rest of the
course?
OK-2stk
Good-2stk
Fin mengde laboratorie
16) How do you consider the safety at the laboratory?
Good - 3 stk
Bra- 2 stk
17)Did you hand in a laboratory report?
Ja, 12 - 2 stk
Yes
Ikke alle, ligger etter
Ja
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18) What do you think of the text book/syllabus?
Bad: 3
Average: 2
Good: 0
A. Vogel: Veldig tunglest
B. Vi hadde bare Vogel
19) What do you think of the mandatory exercises?
A. Øvelsene var greie. Mange var interessante. Litt dårlige resultater på noen av øvingene.
B. OK
C. Good
D. Alt var obligatorisk, noen øvelser ga litt dårlige resultater.
20) How do you think the different parts of the course (lectures and seminars) have
complemented each other?
Bad: 0
Average: 3
Well: 0
21) Do you have other comments on the course?
A. Kursansvarlig har vært veldig hjelpsom, og har viet mye av tiden sin på studentene. Dette har
gjort at kurset har gått fint å komme seg igjennom. Synes datalabben var vanskelig. Skjønte ikke
helt hva vi holdt på med.
B. No
C. No
D. Det er svært positivt at kursansvarlig har vært veldig hyggelig og tilgjengelig. En del av
øvelsene har kanskje ikke vært helt egnet i forhold til metode. Synes datalabben var for vanskelig
med tanke på egne forkunnskaper.
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KJE2003 Course Mid-Evaluation - Spring 2014
Rate the following statements, where:
1 = I absolutely do NOT agree ........ 3 = I don't know/neutral ........ 5 = I agree fully

1. I feel that I have the necessary background knowledge to attend this course
1
2. Learning goals are clearly communicated in the lectures
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

3. The lectures are useful for me
1

4. Alternating between powerpoint-slides and blackboard teaching makes me learn better
1
2
3
4
5
5. I would like more example calculations on the blackboard
1
2

3

4

5

6. An overview slide of the course content in each lecture would be useful
1
2
3

4

5

7. I would learn more if the lectures were available as video-lectures
1
2
3

4

5

8. The use of Fronter as a communication portal works well for the course
1
2
3

4

5

9. I have become a more skilled lab-worker from performing the practical exercises in
the course
1
2
3
4
5
10. I have learned 5 or more new practical laboratory-techniques during the labexperiments
1
2
3
4

5

11. More details of the procedure should be discussed in the lecture
1
2

3

4

5

12. Safety and risk assessment is prioritized appropriately in the course
1
2
3

4

5

13. The lecture material is well connected to the laboratory exercises
1
2
3

4

5
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14. I have learned many new aspects of scientific report writing through this course
1
2
3
4
5
15. I am satisfied with the personal follow-up I have received from the teachers in this
course
1
2
3
4
5
16. The course should have written exams instead of laboratory reports
1
2
3

4

5

17. I would like more personal feedback from the teacher
1

2

3

4

5

18. I have put in a great effort in succeeding in this course
1

2

3

4

5

19. I am satisfied with the personal follow-up I have received from the teachers in this
course
1
2
3
4
5
20. I have good knowledge of the following topics:

– Statistics: measurement errors, confidence intervals

1

2

3

4

5

– Redox titrations

1

2

3

4

5

– UV-Vis Spectrophotometry

1

2

3

4

5

– GC

1

2

3

4

5

– TLC

1

2

3

4

5

– Environmental issues and analysis

1

2

3

4

5

– Infrared spectroscopy

1

2

3

4

5

21. Why did you take the course KJE2003?
Seemed exciting/fun

Need it for further studies

Mandatory subject

Other reason (write below)

22. Other comments or explanation of answers (use backside if necessary):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Resultater fra: KJE2003 Course Mid-Evaluation - Spring 2014
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Kvalifikasjonsrammeverk KJE-2003
Techniques in Practical Chemistry
Innholdskrav	
  

	
  

Utdypende	
  opplysninger	
  og	
  kommentarer	
  
	
  

Navn	
  

Techniques	
  in	
  Practical	
  Chemistry	
  	
  
	
  
Emnekode	
  og	
  emnenivå	
   KJE-‐2003	
  
	
  
Emnetype	
  
Theoretical	
   and	
   practical	
   subject.	
   The	
   course	
   is	
   available	
   as	
   a	
   singular	
   or	
  
elective	
  course	
  independent	
  of	
  study	
  program,	
  also	
  to	
  exchange	
  students	
  and	
  
free-‐movers.	
  
	
  
Omfang	
  
10	
  ECTS	
  
Forkunnskapskrav,	
  	
  
Basic	
   knowledge	
   of	
   chemistry	
   and	
   spectroscopy.	
   Proficiency	
   in	
   English	
   is	
  
anbefalte	
  
necessary.	
  	
  
forkunnskaper	
  
Faglig	
  innhold	
  	
  
The	
   course	
   will	
   cover	
   important	
   theory	
   and	
   practical	
   techniques	
   for	
  
qualitative	
  and	
  quantitative	
  work	
  in	
  a	
  chemistry	
  laboratory	
  with	
  emphasis	
  on	
  
instrumental	
  methods	
  and	
  relevant	
  statistical	
  methods	
  for	
  the	
  treatment	
  and	
  
evaluation	
   of	
   experimental	
   data.	
   An	
   introduction	
   to	
   practical	
   computational	
  
chemistry	
  techniques	
  will	
  also	
  be	
  given.	
  The	
  following	
  topics	
  will	
  be	
  covered:	
  
	
  
• Use	
  of	
  volumetric	
  equipment	
  
• Gas,	
  liquid	
  and	
  thin-‐layer	
  chromatograpy	
  
• Extraction	
  and	
  isolation	
  methodology	
  
• Quantitative	
  and	
  qualitative	
  analysis	
  
• X-‐ray	
  crystallography	
  
• Spectrophotometry	
  
• Infrared	
  spectroscopy	
  
• Nuclear	
  magnetic	
  resonance	
  
• Mass	
  spectrometry	
  
• Substance	
  identification	
  and	
  analysis	
  from	
  complex	
  mixtures	
  
• Introduction	
  to	
  practical	
  computational	
  chemistry	
  
• Analysis	
  of	
  environmental	
  toxins	
  
• Laboratory	
  safety	
  
• Scientific	
  report	
  writing	
  
	
  
Læringsutbytte	
  
Knowledge:	
  
The	
  student...	
  
-‐	
  will	
  have	
  knowledge	
  of	
  the	
  importance	
  of	
  accurate	
  volumetric	
  measurements	
  	
  
	
  	
  	
  and	
  relevant	
  statistical	
  analyses.	
  
-‐	
  will	
  understand	
  the	
  principles	
  of	
  chromatography	
  and	
  its	
  practical	
  	
  
	
  	
  	
  applications	
  towards	
  quantitative	
  and	
  qualitative	
  analysis	
  (GC,	
  LC,	
  TLC)	
  
-‐	
  will	
  understand	
  the	
  process	
  of	
  isolation,	
  identification	
  and	
  quantification	
  of	
  	
  
	
  	
  	
  single	
  components	
  from	
  complex	
  mixtures.	
  
-‐	
  will	
  be	
  familiar	
  with	
  the	
  principles,	
  practice	
  and	
  applications	
  of	
  x-‐ray	
  	
  
	
  	
  	
  crystallography,	
  including	
  crystallization.	
  
-‐	
  will	
  understand	
  the	
  principles	
  and	
  applications	
  of	
  common	
  spectrometric	
  	
  
	
  	
  	
  techniques	
  (NMR,	
  MS,	
  UV/Vis	
  and	
  IR).	
  
-‐	
  will	
  have	
  knowledge	
  of	
  common	
  classes	
  of	
  environmental	
  toxins	
  and	
  the	
  	
  
	
  	
  	
  general	
  process	
  of	
  analysis	
  and	
  quantification	
  of	
  these.	
  
-‐	
  will	
  have	
  knowledge	
  of	
  common	
  laboratory	
  safety	
  practices	
  and	
  the	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  importance	
  and	
  practice	
  of	
  laboratory	
  record	
  keeping	
  and	
  report	
  writing.	
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Skills:	
  
The	
  student	
  will	
  be	
  able	
  to...	
  
-‐	
  write	
  concise	
  professional	
  reports	
  on	
  experimental	
  findings.	
  
-‐	
  assess	
  safety	
  issues	
  associated	
  with	
  laboratory	
  practice.	
  
-‐	
  conduct	
  experiments	
  independently	
  according	
  to	
  written	
  procedures.	
  
-‐	
  assess	
  and	
  discuss	
  experimental	
  results.	
  
-‐	
  conduct	
  and	
  analyze	
  simple	
  computations	
  of	
  molecular	
  chemical	
  systems.	
  
-‐	
  analyze	
  data	
  from	
  the	
  methods	
  described	
  above	
  and	
  apply	
  the	
  relevant	
  	
  
	
  	
  	
  statistical	
  treatment.	
  
-‐	
  evaluate	
  and	
  use	
  relevant	
  methods	
  for	
  the	
  qualitative	
  and	
  quantitative	
  	
  
	
  	
  	
  analysis	
  of	
  specific	
  problems	
  in	
  chemistry.	
  
-‐	
  use	
  extraction	
  methods	
  to	
  isolate	
  single	
  components	
  from	
  more	
  complex	
  	
  
	
  	
  	
  mixtures.	
  
	
  
Competence:	
  
The	
  student...	
  
-‐	
  can	
  apply	
  his/her	
  knowledge	
  and	
  skills	
  developed	
  in	
  this	
  course	
  to	
  solve	
  a	
  	
  
	
  	
  	
  variety	
  of	
  practical	
  chemical	
  problems.	
  
-‐	
  can	
  accurately	
  communicate	
  chemical	
  terms,	
  theories	
  and	
  problems	
  related	
  	
  
	
  	
  	
  to	
  the	
  methods	
  covered	
  in	
  this	
  course	
  through	
  written	
  scientific	
  reports.	
  
-‐	
  can	
  participate	
  in	
  advanced	
  courses	
  on	
  the	
  topics	
  covered	
  here.	
  
	
  
Læringsformer	
  og	
  
The	
  course	
  will	
  be	
  taught	
  using	
  a	
  combination	
  of	
  theoretical	
  pre-‐lab	
  lectures	
  
aktiviteter	
  
(24	
  hours)	
  and	
  practical	
  laboratory	
  work	
  (72	
  hours,	
  12	
  experiments)	
  
	
  
Kvalitetssikring	
  av	
  
Course	
   evaluation	
   by	
   students	
   is	
   important	
   to	
   ensure	
   continuous	
  
emnet	
  
improvement.	
   The	
   students	
   will	
   be	
   assessing	
   the	
   subject	
   and	
   teaching	
   styles	
  
through	
  various	
  forms	
  of	
  evaluation.	
  
	
  
Arbeidskrav	
  
Full	
  participation	
  in	
  laboratory	
  course	
  and	
  pre-‐lab	
  lectures	
  is	
  required.	
  
Passed	
  all	
  laboratory	
  reports	
  and	
  hand-‐ins.	
  
	
  
Eksamen	
  og	
  vurdering	
   Each	
   lab	
   experiment	
   must	
   be	
   followed	
   up	
   by	
   writing	
   a	
   scientific	
   report.	
   The	
  
overall	
  course	
  grade	
  is	
  Pass	
  or	
  Fail	
  based	
  on	
  an	
  evaluation	
  of	
  a	
  compendium	
  of	
  
all	
  the	
  reports.	
  
	
  
Kontinuasjonseksamen	
   	
  
Pensum	
  
Undervisnings-‐	
  og	
  
eksamensspråk	
  
Andre	
  bestemmelser	
  

	
  

Hand-‐outs/online	
  procedures	
  with	
  the	
  necessary	
  information	
  will	
  be	
  provided	
  
	
  
The	
   language	
   of	
   instruction	
   is	
   English	
   and	
   all	
   of	
   the	
   syllabus	
   material	
   is	
   in	
  
English.	
   The	
   reports	
   may	
   be	
   written	
   in	
   either	
   English	
   or	
   a	
   Scandinavian	
  
language.	
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Kvalifikasjonsrammeverk KJE-8313/3313
Advanced Organic Chemistry

	
  

Content	
  
requirements	
  

Name	
  

	
  

Further	
  information	
  and	
  comments	
  
	
  

Advanced	
  Organic	
  Chemistry	
  
	
  
Course	
  code	
  
KJE-‐8313/3313	
  
	
  
Course	
  type	
  
Theoretical	
   subject.	
   The	
   course	
   is	
   available	
   as	
   a	
   singular	
   or	
   elective	
   course	
  
independent	
  of	
  study	
  program,	
  also	
  to	
  exchange	
  students	
  and	
  free-‐movers.	
  
	
  
No	
  of	
  ECTS:	
  
10	
  ECTS	
  
	
  
Recommended	
  previous	
   Knowledge	
   of	
   organic	
   chemistry	
   (intermediate	
   level),	
   spectroscopy	
   (basic),	
  
knowledge	
  
kinetics	
  (basic)	
  and	
  thermodynamics	
  (basic).	
  Proficiency	
  in	
  English.	
  	
  
	
  
	
  
Course	
  contents	
  
The	
   course	
   will	
   cover	
   theory	
   of	
   organic	
   chemical	
   reactions	
   as	
   well	
   as	
   a	
  
thorough	
   survey	
   of	
   important	
   organic	
   reactions.	
   The	
   lectures	
   will	
   be	
  
supplemented	
  by	
  compulsory	
  exercises.	
  The	
  course	
  is	
  divided	
  into	
  two	
  major	
  
parts:	
  	
  
(I)
Physical	
  organic	
  chemistry	
  and	
  	
  
(II)
Organic	
  reactions.	
  	
  
	
  
Part	
  I:	
  	
  Physical	
  organic	
  chemistry:	
  
	
  	
  	
  *	
  Chemical	
  bonding	
  and	
  interactions.	
  	
  
	
  	
  	
  *	
  Conformational	
  analysis	
  and	
  consequences	
  for	
  reactivity	
  
	
  	
  	
  *	
  Stereochemistry	
  
	
  	
  	
  *	
  Reactive	
  intermediates	
  (carbenium,	
  carbanions,	
  free	
  radicals,	
  carbenes)	
  
	
  	
  	
  *	
  Kinetics	
  and	
  thermodynamics	
  of	
  organic	
  reactions	
  	
  
	
  	
  	
  *	
  Catalysis	
  
	
  	
  	
  *	
  Acids	
  and	
  bases	
  
	
  	
  	
  *	
  Organic	
  photochemistry	
  	
  
	
  
Part	
  II:	
  Organic	
  reactions:	
  
	
  	
  	
  *	
  Oxidations	
  and	
  reductions	
  
	
  	
  	
  *	
  Enolate	
  chemistry	
  
	
  	
  	
  *	
  Select	
  ring-‐forming	
  reactions	
  
	
  	
  	
  *	
  Alkene	
  synthesis	
  
	
  	
  	
  *	
  Conjugate	
  additions	
  
	
  	
  	
  *	
  Rearrangements	
  
	
  
Learning	
  outcome	
  
Knowledge:	
  
The	
  student...	
  
-‐	
  will	
  have	
  advanced	
  knowledge	
  of	
  important	
  concepts	
  in	
  physical	
  organic	
  	
  
	
  	
  	
  chemistry.	
  
-‐	
  will	
  understand	
  how	
  molecular	
  structure	
  determines	
  chemical	
  and	
  physical	
  	
  
	
  	
  	
  properties	
  of	
  organic	
  substances.	
  
-‐	
  will	
  be	
  familiar	
  with	
  the	
  principles	
  of	
  organic	
  computational	
  chemistry	
  and	
  	
  
	
  	
  	
  able	
  to	
  determine	
  and	
  evaluate	
  stationary	
  points,	
  frontier	
  orbitals	
  and	
  	
  
	
  	
  	
  frontier	
  density	
  plots.	
  
-‐	
  will	
  be	
  familiar	
  with	
  identification	
  and	
  influence	
  of	
  stereochemistry	
  in	
  	
  
	
  	
  	
  molecules	
  (CIP	
  rules,	
  relative	
  stereochemistry,	
  symmetry	
  and	
  point	
  groups)	
  
-‐	
  will	
  have	
  advanced	
  knowledge	
  of	
  mechanistic	
  analysis	
  of	
  organic	
  reactions.	
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Teaching	
  practice	
  
Quality	
  control	
  

Work	
  load	
  

Exam	
  and	
  evaluation	
  

Make-‐up	
  exam	
  
Syllabus	
  

Teaching	
  language	
  

Other	
  information	
  

	
  

Skills:	
  
The	
  student	
  will	
  be	
  able	
  to...	
  
-‐	
  analyze	
  contemporary	
  mechanistic	
  data	
  for	
  organic	
  reactions	
  
-‐	
  use	
  computational	
  chemistry	
  to	
  calculate	
  molecular	
  properties	
  and	
  	
  
	
  	
  	
  thermodynamic/kinetic	
  parameters	
  for	
  organic	
  reactions.	
  
-‐	
  assess	
  the	
  influence	
  of	
  various	
  aspects	
  of	
  chemical	
  structure	
  on	
  reactivity	
  
-‐	
  recognize	
  common	
  patterns	
  and	
  reactivity	
  principles	
  in	
  organic	
  chemistry	
  
-‐	
  recognize	
  important	
  syntetic	
  reactions	
  and	
  understand	
  their	
  underlying	
  	
  
	
  	
  	
  	
  mechanism	
  
	
  
Competence:	
  
The	
  student...	
  
-‐	
  can	
  apply	
  his/her	
  knowledge	
  and	
  skills	
  developed	
  in	
  this	
  course	
  to	
  solve	
  a	
  	
  
	
  	
  	
  variety	
  of	
  advanced	
  mechanistic	
  and	
  synthetic	
  problems	
  in	
  organic	
  	
  
	
  	
  	
  chemistry.	
  
-‐	
  can	
  accurately	
  communicate	
  chemical	
  terms,	
  theories	
  and	
  topics	
  related	
  	
  
	
  	
  	
  to	
  the	
  material	
  covered	
  in	
  this	
  course.	
  
-‐	
  can	
  analyze	
  advanced	
  scientific	
  literature	
  in	
  organic	
  chemistry.	
  
	
  
The	
   course	
   will	
   be	
   taught	
   using	
   a	
   combination	
   of	
   compulsory	
   lectures	
   and	
  
theoretical	
  exercises.	
  
	
  
Course	
   evaluation	
   by	
   students	
   is	
   important	
   to	
   ensure	
   continuous	
  
improvement.	
  The	
  students	
  will	
  be	
  assessing	
  the	
  subject,	
  teaching	
  styles	
  and	
  
instructor	
  effectiveness	
  through	
  various	
  forms	
  of	
  evaluation.	
  
	
  
Full	
   participation	
   in	
   the	
   various	
   aspects	
   (exercises,	
   literature	
   analysis,	
  
presentation	
  and	
  final	
  exam)	
  of	
  the	
  course	
  is	
  required.	
  All	
  reports	
  and	
  hand-‐
ins	
   must	
   be	
   passed.	
   Approximately	
   4	
   hours/week	
   of	
   independent	
   studies	
   is	
  
recommended	
  in	
  addition	
  to	
  the	
  compulsory	
  attendance.	
  
	
  
The	
   overall	
   course	
   grade	
   is	
   based	
   on	
   a	
   final	
   written,	
   4-‐hour	
   exam	
   (75%	
   of	
  
total	
  grade),	
  theoretical	
  exercises	
  (15%	
  of	
  total	
  grade),	
  literature	
  analysis	
  (5%	
  
of	
   total	
   grade)	
   and	
   a	
   special	
   topic	
   presentation	
   (5%	
   of	
   total	
   grade).	
   All	
  
theoretical	
  exercises,	
  a	
  report	
  on	
  the	
  literature	
  analysis	
  and	
  the	
  presentation	
  
must	
   all	
   be	
   completed	
   and	
   submitted	
   before	
   the	
   candidate	
   can	
   take	
   the	
   final	
  
written	
  exam.	
  
	
  
Candidates	
  who	
  receive	
  an	
  F	
  (fail)	
  can	
  sign	
  up	
  for	
  the	
  exam	
  again	
  next	
  
semester.	
  However,	
  it	
  is	
  recommended	
  to	
  re-‐take	
  the	
  entire	
  course.	
  
	
  
Hand-‐outs/lecture	
  notes	
  will	
  be	
  provided	
  via	
  Fronter.	
  Suggested	
  bibliography:	
  	
  
	
  
Anslyn,	
  E.	
  og	
  Dougherty,	
  D.	
  A.:	
  Modern	
  Physical	
  Organic	
  Chemistry,	
  2006	
  
University	
  Science	
  Books,	
  ISBN	
  1-‐891389-‐31-‐9	
  
	
  
The	
   language	
   of	
   instruction	
   is	
   English	
   and	
   all	
   of	
   the	
   syllabus	
   material	
   is	
   in	
  
English.	
   The	
   exercises/reports/exams	
   may	
   be	
   written	
   in	
   either	
   English	
   or	
   a	
  
Scandinavian	
  language.	
  
	
  
N/A	
  

Læringssti

https://fronter.com/uit/lpathobj/page.php?pageid=1335491&e...
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TECHNIQUES IN PRACTICAL CHEMISTRY
KJE-2003
LECTURES

EXPERIMENTS

EXERCISES

RESOURCES

Welcome to KJE-2003
All important information for this course will be presented in Fronter. Please also use the
forum area if you have information to share or have questions for the lecturers etc.
Furthermore, laboratory reports must be submitted via Fronter in order to be evaluated.
C
Coouurrssee ppeerrssoonnnneellll::
Jørn H. Hansen (Responsible for course)
Luca Frediani
Truls Ingebrigtsen
Jostein Johansen

NEWS

March 17: NILU-slides and Exp 7 procedure is
online. -JHH
March 19: Today there will be NO lecture on
Thin layer chromatography.
March 21: TLC-lecture slides have been
reloaded due to a problem with the original
pdf-file
April 8th: APRIL 9TH LECTURE WILL BE IN
REALF A016!
April 22: Procedure for Exp 5 is out. APRIL
23rd LECTURE WILL BE IN REALF A016!
April 22: Reference NMR spectra for Shikimic
acid is available HERE

GENERAL INFORMATION
– Book: Harris: Quantitative Chemical Analysis, ISBN 978-1429218153 (selected chapters and pages)
– Timeplan
– Course Plan Spring 2014
– Guidelines for Writing Lab-Reports
– Safety analysis form
– Office hours: Friday after lab-session 0900-1100 in REALF C406
– EXP 1 MODEL REPORT

RECENT DATA NEEDED FOR REPORTS:
REPORT 6. RESULTS FROM ENVIRONMENTAL ANALYSIS AT NILU: HERE
Write a report as usual from the NILU-experience. The theory-section should detail the background for doing environmental analysis and how stateof-the-art analysis of environmental toxins is performed. You should be able to use the slides from the NILU-day for this. Use the results in the above
spreadsheet to do necessary calculations.

RERPORT 8. RESULTS FROM FT-IR ANALYSIS OF FRUCTOSE:
GROUP 1 0830-1000
GROUP 2 1000-1130
GROUP 3 1130-1300

COURSE REQUIREMENTS
1.
2.
3.
4.

Attendance in >80% of the lectures is mandatory (if <80% then you will not be considered eligible to finish the course).
Laboratory notebook must be used to prepare for the experiments and record all raw data (pass/non-pass upon check)
Lab-reports are due for hand-in on the next lab-day (delayed submission will be considered a non-pass)
Job safety sheet must be filled out for each experiment that involves commercial chemicals or dangerous operations. This will
be submitted with lab-reports as an appendix.
5. A folder containing all works conducted must be submitted as the course "exam" by the set exam-date (pass/fail grade)
6. Exceptions from above requirements will only be given in special circumstances (such as illness etc).

1 of 1
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VEDLEGG G2
VEILEDNINGSKURS MELLOMARBEID: Observasjon av veiledning
Observatør: Jørn H. Hansen, Førsteamanuensis i kjemi
Veileder:
Erik Christensen, Førsteamanuensis i filosofi
15. mars 2013
Observerte punkter:
1. Aktivt kroppsspråk: veileder bruker aktivt ansiktsuttrykk og håndbevegelser
for å kommunisere med studenten. Dette signaliserer stor interesse for hva
studenten snakker om og gir inntrykk av at veileder er engasjert. Dette kan være
viktig for at studenten også skal bli engasjert.
2. Avklarende: Når studenten presenterer problemer eller uklarheter er veileder
fokusert på å gi avklaringer. Også gjelder dette for avklaring av gjensidige
forventninger. Studenten uttrykte at han ønsket å jobbe med et spesifikt tema.
Veileder var positiv ved første respons, men forklarte at det var forventet at et
grundig forarbeid måtte gjøres for å unngå å jobbe med noe som allerede var
publisert. Flere slike punkter ble diskutert hvor forventningene fra begge parter
ble utdypet og avklart. Veileder spurte også flere ganger om studenten hadde
spørsmål rundt det de diskuterte, noe som aktiviserte studenten. Dette tror jeg er
et veldig viktig punkt da mangel på avklaringer kan føre til utvikling av negative
følelser, misforståelser og feiltrinn.
3. Lytter: Studenten fikk sagt det han ville si, spørre spørsmål mens veileder
lyttet aktivt og ga øyeblikkelig respons. Jeg tror dette blir oppfattet positivt av
studenten og man får en mer produktiv og synergistisk veiledningssituasjon.
4. Konkret rådgivning: På spørsmål og uklarheter fikk studenten konkrete svar
å forholde seg til. Hvis veileder var usikker, presiserte han det og henviste
studenten til litteratur. Jeg tror dette er viktig for at studenten kan holde fokus.
5. Vennlig innstilling/avslappet atmosfære: Veilederen hadde hele tiden en
vennlig og positiv innstilling mot studenten. Dette skapte en avslappet
atmosfære, noe som jeg tror er viktig, fordi studenten da kan føle seg trygg på å
få uttrykt det han vil og spørre de nødvendige spørsmålene for å komme seg
videre. I tillegg vil dette generere mye goodwill mellom veileder og student.
6. Forklarende/oppmuntrende: Studenten hadde fått sin første publikasjon
avvist fra et tidsskrift. Her ble veileder aktiv med å forklare at dette er en vanlig
situasjon og at studenten ikke burde ta det så hardt. Det er normalt! Veileder er
her veldig oppmuntrende på studenten og forsøker å motivere han til å fortsette
sitt arbeid. Dette er en situasjon som jeg tror oppstår relativt ofte og det er veldig
viktig at veileder forklarer og oppmuntrer studenten. Av personlig erfaring er det
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lett å ta slike ting tungt, så en oppmuntrende veileder som ser fremover kan være
veldig positivt.
7. Fremover-tenkning: Veileder tar opp spørsmålet om hva som er neste store
prosjekt for studenten. Studenten blir da utfordret til å forklare sine idéer og
utdype/avklare bakgrunnen for disse. Dette er en viktig del av veiledningen i min
oppfatning, da målorientering er essensielt for å oppnå resultater. Veilederen
gjorde herved studenten bevisst på fremover-rettet tenkning og det å bringe sine
prosjekter fremover.
8. Diskusjon/idé-utvikling: Ved flere anledninger fikk studenten lagt frem sine
idéer og tanker om prosjektene og prosjektutviklingen. Veilederen la da opp til en
diskusjon, hvor studenten fikk konstruktiv kritikk (relatert til utvikling av svakheter
hos studenten), det ble diskutert hva som må gjøres, oppmuntret til utforming av
kritiske tanker rundt prosjektet og kritiske spørsmål til egne idéer. Veilederen
oppfordret studenten til å utfordre sine egne idéer. Synspunkter ble uttrykt med
øyeblikkelig feedback. Jeg tror dette er en svært positiv iterativ prosess hvor
tanker og idéer blir diskutert kritisk, men likevel konstruktivt. Oppmuntring til en
selv-kritisk holdning er også bra da dette er essensielt i alt vitenskapelig arbeid.
9. Perspektiv: Da studenten uttrykte et ønske om å arbeide med et spesielt
området, kom veilederen inn med et overordnet perspektiv. Dette tror jeg er viktig
da studenten ofte ikke har denne oversikten over hvordan prosjektet passer inn i
et større bilde. Veilederen uttrykte at dette er et område som mye arbeid har blitt
gjort på, slik at det blir essensielt at studenten virkelig definerer sin nisje på
forhånd, for å unngå overlapp med tidligere arbeider.
10. Forventede problemer/neste møte/oppsummering: veilednings-sesjonen
ble avsluttet med en oppsummering og avtaling av neste møte. I tillegg ble det
kort diskutert hva som kan være forventede problemer som burde underøkes til
neste veilednings-sesjon. Dette er også et viktig punkt da studenter får presisert i
kort og konsis form hva som må gjøres, hva som ble lært i sesjonen og hvilke
forventninger som foreligger ved neste møte.
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Forskningsveiledning mellomperiodearbeid: observasjon av veiledning
Erik Christensen, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Veileder: Jørn H. Hansen, førsteamanuensis Institutt for kjemi
Observatør: Erik Christensen, førsteamanuensis IFF
Tidspunkt: 1. mars 2013

Observerte punkter:

Kroppsspråk og interaksjon: Veileder fremstår som genuint interessert i det som studenten
formidler. Kroppsspråket er lyttende og engasjert. Veileder varierer det non-verbale
uttrykksmønsteret og skaper dermed en aktiv kommunikativ samhandlingsrelasjon til
studenten. Veileders adferdsmønster bidrar til å etablere gode samhandlingsrom for diskusjon.
Studenten responderer med å vise engasjement og signaliserer interesse i den etablerte
relasjonen. Studentens non-verbale kommunikasjon indikerer trygghet i situasjonen.

Problemløsing og avklaring: Studenten har et konkret problem som må løses. Veileder bidrar
med konstruktive og løsningsorienterte innspill. Veileder stiller også spørsmål til studenten
som bidrar til at studenten aktivt deltar i den løsningsorienterte prosessen. Ulike
løsningsstrategier diskuteres og mulige utfordringer og håndteringen av disse tas opp. På den
måten får studenten et godt innblikk i det forskningsmessige håndverket som ligger til grunn
for den vitenskapelige praksisen. Studenten oppfordres til å begrunne de ulike forslagene og
alternativene. Veileder evaluerer forslagene kritisk, samtidig som mulige svakheter i
prosedyren presenteres konstruktivt. Underveis stiller veileder spørsmål for å avklare om
studenten har forstått det som blir sagt. Veileder forklarer også bakgrunnen for de ulike
prosedyrene slik at studenten for en overordnet forståelse for valgene som gjøres. Dette bidrar
til en bevisstgjøring rundt håndteringen av materialet og betydningen av å ha gode rutiner på
plass tidlig i forskningsprosessen fremheves. Veileder bruker også visuelle hjelpemidler for å
forklare prosessen. Avklaring er viktig for at studenten skal være målrettet og fokusert i sitt
forskningsarbeid. Veileder avklarer hvilke av de ulike alternativene som er mest
hensiktsmessig å utforske. Veileder orienterer studenten om styrker og svakheter ved
alternativene.
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Diskusjon og refleksjon: Studenten stiller spørsmål underveis og gjennom responsen fra
veileder oppfordres studenten til selv å reflektere over problemstillingen. Dette
interaksjonsmønsteret fører til at student og veileder symbiotisk utfyller hverandre. Den indre
dynamikken skaper en vekselvirkning mellom kritisk diskusjon og bevisst refleksjon. Dette
initierer nye tanker og ideer og er en fruktbar måte å samhandle på. Studenten utfordres til å
begrunne sine egne synspunkter og ulike prosedyrevalg, samtidig som veileder er
meningsbærende og gir den overordnede rammen som den kritiske refleksjonen etableres
gjennom. Diskusjonen er både studentdrevet og initiert av veileder. De ulike
interaksjonsmønstrene som konstitueres gjennom de etablerte rollene balanseres gjennom
samtalen naturlige utfoldelse og struktur.

Videre plan og oppsummering: student og veileder oppsummerer sammen hva som skal
utføres til nesten gang. Student og veileder går sammen gjennom opplegget og diskuterer kort
de ulike alternativene som studenten kan forsøke underveis i prosessen. På den måten får
studenten en kort gjennomgang av de viktigste punktene fra veiledningen og kan stille
spørsmål hvis det er noe som er uklart. Det gir også veileder anledning til å komme med
innspill hvis det er noe som studenten har misforstått.

Erik Christensen
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VEDLEGG G4 - TENTATIV PLAN FOR PHD-VEILEDNING

Veiledningsaktivitet/tema

År
1

Kurs

Semester rapport
Undervisning

Oppstart og orientering. Avklar gjensidige forventninger,
generelle holdninger, etiske problemstillinger, ansvar,
organisering av arbeid. Prosjektutforming med oppstart på
laboratorium. Opptrening på utstyr etc.
Gruppemøter og seminarer (deltagelse og forventninger)
Fortløpende veiledning/å pen-dør policy

Semester rapport
2
Kurs

Konferansedeltakelse
m/ poster

Semester rapport
Undervisning

Veiledning introduksjon til undervisning
og fortløpende behov. Oppfølging av ytelse.
Publikasjon 1

Semester rapport
3

Strategisk veiledning: retning
og progresjon ift overordnede
målsetninger

Kurs

Konferansedeltakelse
m/ presentasjon

Strategisk veiledning: retning
og progresjon ift overordnede
målsetninger

Semester rapport
Undervisning

Publikasjon 2

Semester rapport
4
Konferansedeltakelse
m/ presentasjon
Publikasjon 3
Dissertation and Ph.D.-defense.
tid

Strategisk veiledning: retning
og progresjon ift overordnede
målsetninger

Veiled utvikling av
avhandling fortløpende
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