
 

Emnekode UPED633 

Namn på emnet, nynorsk  

Namn på emnet, bokmål Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer 

Course Title, English Interactive teaching by means of response systems 
 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

5 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk og/eller engelsk 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

Haust og vår 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

UiB 

Mål og innhald 
 

 
 
 
 
 
 

Objectives and Content 

Emnet har som mål å gi opplæring i interaktiv undervisning med praktisk bruk av elektroniske 
responssystemer i undervisningssituasjonar 



 

Læringsutbyte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, 

ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse  

Deltakaren har 
kunnskap om interaktiv 
undervisning med bruk 
av elektroniske 
responssystemer i 
undervisnings- 
situasjonen 

Deltakaren kan bruke 
responssystemer i ulike 
undervisningssituasjonar 

Deltakaren kan lage og 
gjennomføre interaktivt 
undervisningsopplegg med 
bruk av elektroniske 
responssystemer 

 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

Ingen 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap 

Kurset er ope for alle faste vitskapleg tilsette ved UiB. Deltakarar ved «Utviklingsprogram i 

universitetspedagogikk» vil bli prioritert. 

Krav til Studierett 
 

 
 

Access to the Course 

 



 

Undervisningsformer og 

omfang av organisert 
undervisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Kurset er praktisk retta med vekt på demonstrasjon og øving i bruk av interaktiv undervisning 
ved hjelp av elektroniske responssystemer. 

 
Kurset går over tre dagar, som følgjer: 
1. dag: Introduksjon: Kvifor og korleis ein kan bruke ulike elektroniske responssystemer for 
interaktiv undervisning. Gjennomgang av forskingslitteratur om emnet. Beskrivelse og 
demonstrasjon av korleis desse systema fungerer. Eksempler på slike system er Socrative og 
Flinga, som er basert på studentanes eigne mobile plattformar (mobil, nettbrett, laptop, etc.). 

 
2. dag: Øvelser i å lage interaktivt undervisningsopplegg med bruk av elektroniske 
responssystemer 

 
3. dag: Deltakarane presenterer eiga interaktivt undervisningsopplegg med bruk av 
elektroniske responssystemer 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 

Attendance 

Deltaking på minimum 80 prosent av kurset. Gjennomføre øvingar i bruk av interaktiv 
undervisning ved hjelp av elektroniske responssystemer 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 
 

Gjennomført øvingar som inkluderer interaktiv undervisning med bruk av elektroniske 
responssystemer og presentasjon av dette opplegget basert på eiga undervisning 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

 
 

Examination Support Material 

 



 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen greidd/ikkje greidd nytta. 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 

Haust/vår 

Litteraturliste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reading List 

Kurset er lagt opp omkring ulike praktiske øvinger, med henvisning til litteratur. 
 
Kursdeltakarar tek med eigen bærbar PC/laptop 

Emneevaluering 

 
Course Evaluation 

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg 

 
Programme Committee 

Institutt for pedagogikk 



 

Emneansvarleg 
 

 
 

Course Coordinator 

Institutt for pedagogikk 

Administrativt ansvarleg 
 
Course Administrator 

Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for 

emnet og studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: 
uniped@uib.no 

 

mailto:uniped@uib.no

