
Har du lyst til å være med på å prøve ut 
teknologistøttet studentaktiv læring i 
lærerutdanningen?

ILUKS er et forsknings- og 
utviklingsprosjekt med mål om 
• mer studentaktiv læring i lærer-
      utdanningen
• bedre praksisopplæring 
• å lære og jobbe undersøkende med 

utvikling av egen undervisning. 

ILUKS -Teknologistøttet 
studentaktiv læring i 
lærerutdanningen

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Forskning viser at tradisjonelle undervisningsformer dominerer i 
høyere utdanning. Imidlertid er det en forventning fra utdannings-
myndigheter, universitetsledelse, forskning og studenter om mer 
studentaktive læringsformer. Studentaktive læringsformer er spesielt 
viktig i lærerutdanningen fordi det forventes i undervisningspraksisen 
i skolen (LK20). Det er derfor viktig at lærerutdanningen forbereder 
lærerstudenter på å kunne legge til rette for elevaktivitet i 
klasserommet.

HVA INNEBÆRER DET Å DELTA?
Høsten 2022 vil 20 lærerstudenter få mulighet til å delta på kurset 
«Undervisningsdesign for elevaktiv læring» som utvikles i ILUKS-
prosjektet. Som deltakere får dere mulighet til å jobbe undersøkende 
med design, utvikling og forbedring av egen undervisning, og gjøre 
koblinger mellom teori og praksis gjennom arbeid med studentaktive 
læringsmetoder. I løpet av kurset skal dere utvikle egne elevaktive 
undervisningsdesign som dere prøver ut i praksisperioden. Underveis 
får dere tett oppfølging fra forskere og praksislærere. 

Til støtte i dette arbeidet får dere prøve ut nye, innovative digitale 
løsninger; en kommunikasjonsplattform for å designe undervisning og 
en digital kunnskapsbase med oppdatert kunnskap om hva elevaktive 
læringsformer er, hvordan det kan tilrettelegges, og gode eksempler 
på elevaktive undervisningsdesign som er prøvd ut i skolen.  

Kurset vil erstatte for- og etterarbeid i pedagogikk og didaktikk, og 
praksisoppgaver knyttet til praksisemnene. Videre får dere praksis-
plass på en av de fire universitetsskolene: Amalie Skram, Nordahl 
Grieg, Bergen katedralskole eller St. Paul.

Dere vil også få være medskapere av læringsressurser for kommende 
lærerstudenter ved at ferdige elevaktive undervisningsdesign lastes 
opp i kunnskapsbasen som gode eksempel på hvordan man jobber 
med elevaktivitet i undervisning. 

FOR MER INFORMASJON 
OG PÅMELDING
Prosjektleder og seniorforsker 
Kristin Børte ved SLATE
E-post: kristin.borte@uib.no
eller
Førsteamanuensis Helene Marie Kjærgård 
Eide ved Institutt for pedagogikk
E-post: Helene.Eide@uib.no

lære å planlegge, designe 
og gjennomføre 

undervisning ved bruk av 
elevaktive læringsmetoder

LÆRINGSMÅL


