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Digital undervisning blir i disse koronatider ofte assosiert med 
nettundervisning via Zoom, Teams, etc., mens den før pandemien 
var mest knyttet til fysiske rom hvor undervisere brukte digitale 
verktøy. Vi gjennomførte en undervisningsstudie i perioden 2010–
2019 i et auditorium med rundt 50 studenter og praksisveiledere 
knyttet til det årlige «Praksisstudiet» ved UiBs tannlegeutdanning 
(1). Vi ønsket å se nærmere på om det var mulig å skape mer inter-
aktivitet under forelesninger.

Bakteppet for studien er prosjektet «Formativ vurdering i høy-
ere utdanning» (https://app.cristin.no/projects/show.js-
f?id=516274) hvor man allerede i 2007 erkjente at undervisning 
ikke bare kan basere seg på presentasjon av forskningsbasert 
kunnskap (empirisk forskning), men også at man må ta i bruk 
forskningsbaserte undervisningsformer. Vi valgte så ut en årlig 
forelesning knyttet til «Praksisstudiet» hvor praksisveiledning var 
hovedtema og hvor man hadde velkjente undervisningsmessige 
utfordringer. For da, som nå, ble det stilt spørsmål om verdien av 
forelesningen som undervisningsform (2) – spesielt fore-
lesningens monologiske, passiviserende og lite interaktive vesen, 
samt dens fokus på overflatelæring (3). Selv om undervisningsfor-
men forelesning kan gjennomføres nær sagt over alt, har det vært 
noe underkommunisert i universitetssektoren at undervisnings-
konteksten ofte er avgjørende for hva undervisere har mulighet til 
å realisere av andre undervisningsformer. Denker (4) poengterer 
at man i denne sammenheng må skille mellom hva som rent pe-
dagogisk lar seg realisere avhengig av antall studenter. Rammen 
for vår studie var en forelesning på 60 minutter om «Pedagogiske 
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aspekt ved praksisstudiet tilrettelegging for læring i praksis» som 
en del av et dagsseminar med mange andre programposter, med 
ca. 50 deltagere og i et fysisk auditorium. Ut fra dette ville vi å 
belyse hvordan man kunne øke interaktiviteten ut fra de aktuelle 
kontekstuelle forholdene. 

Siden forelesningen var – og er – en mye kritisert undervis-
ningsform ønsket vi å gå bak stereotypiene om forelesningen for å 
se på om designbasert forskning, formativ vurdering/feedback og 
medierende artefakt («mentometer») kunne bidra til å gjøre den 
mindre monologisk og mer dialogisk enn den tradisjonelt har vært 
(5). For også under den aktuelle forelesningen knyttet til «Prak-
sisstudiet», var det i 2010 preget av at svært få studenter tok ordet, 
det ble for mye monolog og tavleundervisning fra undervisers side 
og det var generelt lite interaktivitet. Vi la om undervisningsdesig-
net i denne forelesningen for å prøve å få studentene mer engasjert, 
skape nye «mulighetsøyeblikk», samt få deres «stemmer» frem tid-
lig i seminaret siden også praksisveilederne er til stede. Vi forsøkte 
å legge til rette for mer interaktivitet ved hjelp av videocaser, grup-
pediskusjoner, responsteknologi («klikkere», TurningPoint) og ple-
numsdiskusjoner, som vi også har brukt i andre slike undervis-
ningsstudier (6).

Vår undervisningsstudie har vist at gjennom disse årene har 
man skapt mer interaktivitet i disse forelesningene. Det har også 
vist seg at studentene er langt mer aktive og åpne når de får respon-
dere anonymt via slike digitale verktøy «in situ» (istedenfor å ta 
ordet), og gir gjerne uttrykk for sine stressorer knyttet til at de skal 
ut i Den offentlige tannhelsetjenesten for første gang. Og siden alle 
studentresponser kommer opp «live» der og da på skjermen foran, 
får praksisveilederne et godt innblikk i deres praksisstressorer, slik 
at de kan ta høyde for dette i samtaler de har med studentene sene-
re på dagen. 

Foreløpige erfaringer og funn fra dette undervisningsseminaret 
ble presentert under et nasjonalt veilederseminar i odontologiske 
fag på OsloMet-Storbyuniversitetet og er nå publisert (1). Selv om 
denne undervisningsstudien er liten og setter søkelys på undervis-
ningsdesignet i en avgrenset kontekst (én forelesning 2010–2019), 
så ser man likevel at slike intervensjoner skaper mer interaktivitet 
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og engasjement som kan danne grunnlag for å også se på didaktiske 
aspekter ved andre deler av «Praksisstudiet». Spesielt er dette aktu-
elt nå som det blir satset mer systematisk på videreutdanning av 
praksisveiledere for tannlegestudenter. 
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