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Sammendrag 

I lys av de store endringene i muligheter for kommunikasjon og undervisning som har 

kommet med internett, kreves det at forskningsfeltet kommer etter. Grunnleggende 

pedagogiske spørsmål blir på ny aktuelle. Et eksempel kan være kriterier som definerer en 

god lærer. Dette er et stadig tilbakevendende tema og det er like aktuelt i virtuelle klasserom, 

som i fysiske. At elevene blir hørt med tanke på hva som utgjør en god lærer og god 

undervisning, burde være et grunnprinsipp i skolen. Elevenes vurdering av lærerkvalitet har 

vært sentralt i denne oppgaven. Disse vurderingene har blitt satt i forbindelse med 

foreliggende teori på lærerkvalitet. Det har blitt brukt til å se på lærerrollen og forventningene 

til læreren.  

Forskningsspørsmål 

På bakgrunn av ovenstående tematikk har det i denne oppgaven blitt reist tre 

forskningsspørsmål: 

 Hva er forskjellene på det å være en god lærer og det å være en god nettlærer? 

 Endrer lærerrollen seg i det man går fra det fysiske til det virtuelle klasserommet? 

 Hvilke kriterier legger elevene til grunn i sin rapportering av den gode læreren i det 

virtuelle klasserommet? 

Det har videre blitt presentert et case for å belyse disse spørsmålene: Den virtuelle 

matematikkskolen. Dette er et tilbud om opplæring over nett for 10. klasseelever med sterk 

fem eller seks i matematikk fra ungdomsskolen. Elevene som ses på i denne oppgaven har tatt 

1T-matematikk som forsert løp over nettet og har hatt et godt utgangspunkt for å nyttiggjøre 

seg tilbudet. Samtidig konkluderte Tømte & Sjaastad (2014) i sin rapport med at det er viktig 

at elevene genuint etterspør utfordringer. 

Metode og data: 

I denne oppgaven har kvantitativ metode blitt benyttet. Statistisk analyse er brukt for å kunne 

svare på forskningsspørsmålene som ble reist. Av mer spesifikk karakter kan bivariate- og 

multivariate analyser nevnes i form av krysstabeller og Gamma, faktoranalyse og Cronbachs 

alfa, samt multippel regresjonsanalyse. Dataene er hentet fra Tømte og Sjaastad (2014) sin 

følgeforskning på Den virtuelle matematikkskolen og består av spørreskjemadata fra elevene. 
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Enhetene som har blitt undersøkt er elever som går i 10. klasse og som på undersøkelsens 

tidspunkt, fremdeles var med i Den virtuelle matematikkskolen. Teorien har blitt organisert i 

tre brede kategorier, læringsmiljø, didaktikk og teknologi, med tilhørende underkategorier. 

Videre har elevenes svar på ulike spørsmål blitt gruppert på bakgrunn av nevnte kategorier. 

Dette har muliggjort opprettelsen av additive indekser som har bedret reliabiliteten til dataene.  

Resultater 

På spørsmålet om forskjeller mellom det å være en god lærer og det å være en god nettlærer, 

kan det fremheves at fysiske møter og kontakt utenfor undervisningstiden mellom nettlæreren 

og eleven, ikke viste noen sammenheng med elevenes rapportering av om nettlæreren var 

god. Det fremgikk også av undersøkelsene at teknologikunnskap var en viktig bestanddel i det 

å være en god lærer i Den virtuelle matematikkskolen. Ellers var resultatene konsistente med 

teorien som ble løftet frem. I den multiple regresjonsanalysen var det to indekser som viste 

seg å ha en signifikant effekt på elevenes vurdering av læreren sin: Klasseromsledelse (Beta = 

0,301, p < 0,01) og teknologikunnskap (Beta = 0,262, p = 0,01). En tredje indeksvariabel, et 

godt psykososialt klassemiljø, viste moderate effekter, men var ikke-signifikant. 

På spørsmålet om lærerrollens endring i det virtuelle klasserommet, problematiseres den 

pedagogiske innfallsvinkelen omvendt klasserom, og bruken av denne i Den virtuelle 

matematikkskolen. Hvorvidt det har vært en endring i lærerrollen er vanskelig å gi et tydelig 

svar på. Det er videre utfordrende å si hva den eventuelle endringen skyldes – det at det 

undervises over nett i et virtuelt klasserom eller at det undervises med omvendt klasserom-

pedagogikk. I denne undervisningsmetoden er det et særlig fokus på egenarbeid, ansvar for 

egen læring og den selvregulerte eleven. Videre er det i Den virtuelle matematikkskolen langt 

mindre undervisning med lærer enn hva som er normen i den vanlige skolen. Alle disse 

faktorene bidrar til å komplisere bildet ytterligere.  

Det kan fremheves at de kriteriene som elevene legger til grunn for sin rapportering av 

lærerkvalitet, i stor grad samsvarer med det som løftes frem i teorien på de områdene hvor det 

foreligger data. Det er bare viktigheten av relasjoner som kan sies ikke å ha spilt en rolle, slik 

variablene har blitt operasjonalisert. I tillegg er lærerens teknologiske kompetanse viktig. Da 

det var få funn som gikk på tvers av teorien som har blitt sett på i denne oppgaven, kan det 

hevdes at bruken av elevrapportering har vært vellykket. 
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Er jeg voksen nå?  
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1 Innledning 

Det er et sosialdemokratisk prinsipp at hele landet skal ha like muligheter til utdanning. I de 

store byene, og i Oslo spesielt, er det vanlig at elevene kan forsere fag de er sterke i. Dette 

gjøres stort sett gjennom at man, sammen med andre faglig sterke elever i sitt område, drar til 

en videregående skole i nærheten av der man bor og følger undervisning i enkelte fag. Dette 

er et tilbud store deler av landet ikke har. Grunnene til det er mange, her kan det nevnes 

geografiske avstander og for små elevgrupper. En av grunntankene i enhetsskolen er videre 

ikke bare lik rett til utdanning, men at kvaliteten på den utdanningen som gis skal være 

noenlunde lik. 

Med introduksjonen av internett har det åpnet seg nye muligheter for kommunikasjon. Et av 

de områdene som har nyttiggjort seg dette er utdanningsfeltet. Man kan nå ta kurs, fag og hele 

grader over nettet. Opplæring over internett er i en eksplosiv vekst – for å dekke det stadig 

økende behovet for kunnskap og kompetanse. Det gjør at forskningsfeltet må følge etter. Når 

mer av opplæringen legges til nettet, bør det være et fokus på kvalitet – hvordan sikrer vi høy 

kvalitet på de tilbudene som gis? Hva slags nye muligheter er det som åpner seg når ny 

teknologi innføres? Og er det de samme kriteriene for kvalitet som må legges til grunn? Dette 

er essensielle spørsmål.  

Denne oppgaven søker å redegjøre for hva som konstituerer en god lærer, og å få svar på om 

lærerrollen endrer seg i det man beveger seg fra det fysiske klasserommet til det virtuelle. Mer 

spesifikt om de kriteriene som definerer en god lærer er annerledes når det undervises over 

internett enn når det undervises i det tradisjonelle klasserommet. Dette skal besvares ved bruk 

av elevenes egne vurderinger. 

1.1 Presentasjon av problemstilling 

Denne oppgaven vil ta for seg hva som kjennetegner en god lærer og ha et særlig fokus på 

endringen av lærerrollen i det man går fra det fysiske til det virtuelle klasserommet. Det tas 

utgangspunkt i litteratur rundt hva som er kjennetegn på en god lærer, og det vil bli presentert 

deler av et rammeverk som omhandler teknologi-, pedagogikk- og innholdskunnskap, for å 

belyse noen av de potensielle forskjellene mellom det å være en god lærer i tradisjonell 

forstand og det å være en god lærer i samspill med teknologi. Oppgaven tar utgangspunkt i en 
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hypotese om at lærerrollen og forventningene til læreren endrer seg i det man går fra det 

fysiske til det virtuelle klasserommet. Dette vil bli belyst gjennom litteraturgjennomgang, 

samt data fra Den virtuelle matematikkskolen, et prosjekt i regi av Senter for IKT i 

utdanningen som tilbyr forsering av matematikk for elever med høy måloppnåelse i 

matematikk fra ungdomsskolen. På bakgrunn av dette skal følgende forskerspørsmål belyses 

og drøftes: 

 Hva er forskjellene på det å være en god lærer og det å være en god nettlærer? 

 Endrer lærerrollen seg i det man går fra det fysiske til det virtuelle klasserommet? 

 Hvilke kriterier legger elevene til grunn i sin rapportering av den gode læreren i det 

virtuelle klasserommet? 

Grunnen til at et opplegg som Den virtuelle matematikkskolen er interessant som case for å 

belyse lærerrollen, er at all undervisning foregår over nett, og det gjør at vi må tenke nytt 

rundt vedtatte sannheter i utdanningsfeltet. Videre er store deler av undervisningsopplegget 

utenom klasseromsundervisningen felles for alle deltagerne og elevgruppene som utgjør de 

enkelte klassene, og elevene er i utgangspunktet ment å være rimelig homogene med tanke på 

akademisk styrke. Dette gjør at den mest åpenbare, synlige faktoren som er forskjellig mellom 

klassene, er hvilken lærer eleven har. Datamaterialet som foreligger vil bli brukt til å drøfte og 

å finne indikatorer på stabilitet eller endring i lærerrollen. 

1.2 Oppgavens struktur og oppbygning 

Kapittel 1 er innledningskapitlet som gir en kort presentasjon av bakteppet for 

masteroppgaven og presenterer problemstilling.  

Kapittel 2 redegjør for oppgavens case – Den virtuelle matematikkskolen. 

Kapittel 3 redegjør for oppgavens teoretiske og empiriske referanserammer gjennom en 

syntese om den gode læreren i det tradisjonelle klasserommet og utarbeidelsen av kategorier. 

Videre løftes mulige suksesskriterier for lærere på nett gjennomdeler av et rammeverk for å se 

på teknologi-, pedagogikk- og teknologikunnskap. 

Kapittel 4 presenterer ulike metoder for å måle lærerkvalitet og drøfter hvorvidt den 

innfallsvinkelen som brukes i denne oppgaven er fruktbar. 
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Kapittel 5 er metodedelen hvor valg av metode begrunnes. Videre presenteres vurderinger og 

valg, beskrivelse av analyse, validitet og reliabilitet, samt etiske betraktninger. Resultatene 

løftes frem med en innledende drøfting innad i de ulike kategoriene som ble utarbeidet i 

teorikapitlet. 

Kapittel 6 presenterer dataanalysene som drøftes med utgangspunkt i kategoriene hentet fra 

teoridelen. Kapitlet består også av en helhetlig drøfting på tvers av kategoriene.   

Kapittel 7 oppsummerer og konkluderer i lys av teorien som er brukt, vurderer styrker og 

svakheter med undersøkelsen, og diskuterer pedagogiske implikasjoner og fremmer forslag til 

videre forskning. 
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2 Den virtuelle matematikkskolen 

For å gi et tilbud til elever med høy måloppnåelse i matematikk utviklet Senter for IKT i 

utdanningen pilotprosjektet Den virtuelle matematikkskolen. Det ble gitt dem i oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet i kjølvannet av Stortingsmelding 22, Motivasjon, mestring, 

muligheter (2010-2011). Totalt deltok 436 elever fra 12 ulike fylkeskommuner fordelt på 15 

virtuelle klasser. For disse elevene ble det utviklet et tilbud om forsering av matematikkfaget 

gjennom å følge undervisning på videregående skole. Dette skjedde i henhold til forskrift til 

opplæringslova (2006) §1-15, Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på 

ungdomstrinnet. Senter for IKT i utdanningen utviklet den tekniske løsningen, samt sto for 

det administrative og innholdsproduksjonen. Den virtuelle matematikkskolen har frittstående 

blitt utredet av Education Analytics AB & Gille Advokater DA (2014 referert i Senter for IKT 

i utdanningen, 2014), Tømte & Sjaastad (2014) og MediaLT (2014 referert i Senter for IKT i 

utdanningen, 2014). 

2.1 Deltagerne 

Klassene besto av mellom 15 og 34 elever. Av de 436 elever som ble oppmeldt, fullførte 118. 

Elevene ble tatt opp som elever på de videregående skolene hvor nettlærerne hadde sitt 

daglige arbeid. Rekrutteringen av elever skjedde gjennom henvendelser til ungdomsskolene i 

fylkeskommunene som var med, samt gjennom pressemeldinger rettet mot lokale og regionale 

medier. Det ble satt som en forutsetning for deltagelse at eleven hadde minimum sterk fem i 

matematikkfaget. Utover dette ble det stilt få krav. En tredjedel av elevene sluttet i løpet av 

den første måneden etter oppstart. Ytterligere en tredjedel sluttet etter terminprøven ved jul. 

2.2 Undervisningsmetode – Omvendt klasserom 

Metoden brukt for undervisningen i DVM er omvendt klasserom (Flipped Classroom). Dette 

er en læringsmodell som snur på hvordan tiden brukes i og utenfor klasserommet (Johnson, 

Adams, Becker, Cummins & Estrada, 2013). Tanken er at eierskapet til læringen flyttes fra 

læreren til eleven gjennom at elevene selv tar hånd om innholdet de bruker, hvor raskt de 

lærer, måten de lærer på og hvordan de viser hva de har lært. Lærerens rolle endres slik at den 

blir mer lik en veileder som tilpasser undervisningen til elevenes behov og støtter deres 

personlige læring (Johnson et al., 2013). I stedet for at læreren bruker timen til å undervise 
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elevene, blir dette arbeidet gjort av hver elev utenom timen. Omvendt klasserom ble 

implementert med tre hovedkomponenter i DVM: E-leksjoner, egenvurderinger og 

undervisning i det virtuelle klasserommet (Senter for IKT i utdanningen, 2014). Det dannes 

ulike løp som elevene skal følge, og det typiske løpet så slik ut: Eleven gjennomgår en e-

leksjon; gir tilbakemelding til læreren gjennom et refleksjonsnotat; hvoretter undervisningen i 

det virtuelle klasserommet bygges på e-leksjonen og refleksjonsnotatene læreren får av 

elevene. E-leksjonene er fagstoffet for det enkelte læringsløpet og er satt sammen gjennom 

kombinasjoner av ulike ressurser, slik som videoer, tekster, animasjoner, simuleringer, 

interaktive elementer, quizer og oppgaver. Refleksjonsnotatet er en egenvurderingsrapport 

elevene lager til nettlæreren sin som fanger opp hva hun/han har lært, hvor eleven har møtt på 

problemer og spesifikke elementer eleven ønsker at skal gjennomgås i undervisningen. Denne 

rapporten danner grunnlaget for hva læreren fokuserer undervisningen rundt. Ved siden av 

denne kan læreren benytte seg av framdriftsindikatorene som hver elev har. Disse viser hvilke 

oppgaver den enkelte elev har gjennomført, resultatet på quizer og aktivitetsrapporter. I alt ble 

det laget 48 tilrettelagte e-leksjoner, med over 100 videoer og 33 interaktive elementer. Disse 

dekket alle kompetansemålene i faget 1T-matematikk. Alt innholdet var søkbart og kunne 

brukes om igjen av elevene (Senter for IKT i utdanningen, 2014). Målet i det omvendte 

klasserommet er at mer av tiden i skoletimene knyttes til aktiv, prosjektbasert læring der 

elevene kan samarbeide om å løse utfordringer for å få en dypere forståelse for faget (Johnson 

et al., 2013). Dette skal så frigjøre mer tid til oppfølging fra læreren til hver enkelt elev. 

Omvendt klasserom kan grupperes som en del av en større pedagogisk bevegelse som ligner 

på og delvis overlappes av blandet læring, utforskende læring og andre undervisningsmetoder 

som er ment å være fleksible, aktive og mer engasjerende for elevene (Johnson et al., 2013).  

Omvendt klasserom krever selvregulerte elever (Johnson et al., 2013), dersom de skal få 

maksimalt utbytte av metoden. Det er en tanke om at elevene kjenner egne læringsstrategier, 

og således gis muligheten til å styre egen progresjon (Schunk & Zimmerman, 2008). Den 

selvregulerte eleven analyserer først situasjonen før hun går målrettet til verks i å behandle 

den foreliggende informasjonen. Hun vil orientere seg ved å få en oversikt over oppgavene, 

instruksjonene som foreligger og de tilgjengelige ressursene. Deretter vil hun spesifisere 

læringsmålene og bryte dem ned i mindre delmål slik at hun kan planlegge læringsprosessen 

(Bannert & Reimann 2011). På et mer overordnet plan handler teorier om selvregulert læring 

om hvordan læringen er en aktiv og konstruktiv prosess der elevene regulerer forskjellige 

kognitive-, metakognitive-, motiverende- og atferdsmessige prosesser mens de lærer (Bannert 
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& Reimann 2011). Det er naturlig å tenke seg at selvregulert læring i DVM er viktig, spesielt 

med tanke på at konseptet omvendt klasserom kan støtte opp om elevenes ansvar for egen 

læring (Johnson et al., 2013). Elevene kan se undervisningen og delta i nettdiskusjoner 

hjemmefra, mens lærerne bruker timene på praktiske aktiviteter (Johnson et al., 2013).  

2.2.1 Undervisningens omfang og tidspunkt 

I læreplanen for matematikk 1T står det at elevene skal få undervisning i 140 timer (180 

undervisningstimer á 45 minutter) i løpet av et skoleår. I den vanlige skolen organiseres dette 

oftest som undervisning 5 timer á 45 minutter med lærer per uke. I DVM er dette organisert 

annerledes og e-leksjonene regnes som del av undervisningen. Den synkrone delen av 

opplegget gjennomføres to ganger i uka á 2x30 minutter (noen klasser organiserer det 

annerledes).  Slik Senter for IKT i utdanningen (2014) legger det frem i sin rapport, mener 

man DVM-elevene således har fått mellom 210-240 minutter undervisning per uke i 

motsetning til 225 minutter per uke i tradisjonelle klasserom. For å sikre at 

timeplanlogistikken gikk opp, var tidspunktet for undervisningen for de fleste klassene etter 

skoletid. Mange skoler lot elevene arbeide med e-leksjoner i skoletiden gjennom bruk av de 

ordinære mattetimene. Dette reduserte sannsynligvis belastningen for disse elevene. Videre 

var det andre skoler som ikke ga denne muligheten til elevene og dermed måtte de gjøre alt 

utenom skoletid. Dette vil sannsynligvis ha betydd en større belastning for dem. Framdriften 

for undervisningen fungerte etter planen, og hele læreplanen ble gjennomgått.  

2.2.2 Undervisningen i praksis 

Det virtuelle klasserommet foregikk over videokonferanseprogrammet Adobe Connect. Det 

muliggjør synkron undervisning og kommunikasjon mellom lærer-elever og elever-elever. 

Synkron undervisning over nett kan sammenlignes med klasseromundervisning i det at de 

begge foregår i sanntid og muliggjør én-til-én-kommunikasjon, samt mange-til-mange-

kommunikasjon. Undervisningen ble gjennomført i hele klasser. Ved bruk av Adobe Connect 

kan elevene og nettlæreren se hverandre ved hjelp av video, høre og snakke med hverandre, 

bruke chatfunksjon og en digital tavle hvor man kan vise fagstoff og dele. Videre kan man 

dele opp vinduet i grupperom. Alle disse funksjonalitetene bidro til at det var flere muligheter 

for kommunikasjon i klasserommet. Nettlæreren måtte ha et interaktivt digitalt tegnebrett med 
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penn for å operere enn digital tavle og en ekstra datamaskin for å kunne kontrollere hva 

elevene så på sin skjerm. Undervisningen kunne tas opp og brukes om igjen til repetisjon. 

2.2.3 Erfaringer fra undervisningsopplegget 

Senter for IKT i utdanningen fremhever i sin rapport (2014) at omvendt klasserom som 

tilnærming viste seg godt egnet, selv om de erfarte at denne formen for undervisning er ny og 

krever omstilling fra både elever og lærere. Tidlig i utprøvingen opplevde de at nettlærerne 

underviste tilnærmet tradisjonelt, og dermed ikke utnyttet mulighetene omvendt undervisning 

ga. Det ble gitt to grunner for at det var slik: Det var en ny undervisningsmetode for mange 

lærere, som krevde at de måtte legge bort metoden de hadde benyttet seg av tidligere. Læreren 

skulle ikke lenger gjennomgå fagstoff på samme måte som tidligere. For det andre forutsetter 

omvendt undervisning at elevene faktisk gjør det de skal til hver time. I dette tilfellet dreide 

det seg om e-leksjonen og innlevering av refleksjonsnotat. Nettlærerne ga tilbakemelding om 

at de måtte gå tilbake til mer tradisjonell undervisning for å sikre at elevene fikk det 

læringsutbyttet de skulle ha, fordi elevene møtte uforberedt til timene. DVM-administrasjonen 

fremhevet at de i utgangspunktet undervurderte opplærings- og omstillingsbehovet særlig på 

lærersiden, for å etablere gode rammer for læring hos elevene. For å bøte på utfordringen, ble 

det gjennomført en fysisk samling for nettlærerne sent høsten 2013 med dette som tema.  

Erfaringene med e-leksjonene var at de fungerte godt og at elevene gjorde dem, mens 

utfordringen var egenvurderingene (Senter for IKT i utdanningen, 2014). Disse ble fremhevet 

som en forutsetning for god undervisning i det virtuelle klasserommet. Disse ble i for liten 

grad levert inn og var en av grunnene til at flere av lærerne gikk over til mer tradisjonell 

undervisning. Det virtuelle klasserommet fungerte ifølge Senter for IKT i utdanningen (2014) 

godt som klasseromløsning både for nettlærerne og elevene. Imidlertid pekes det på at 

nettlærerne ga tilbakemeldinger om at det krevde et stort kompetanseløft å undervise på den 

måten – både metodisk og teknisk. Det å undervise slik i et virtuelt klasserom var nytt, og 

annerledes enn stedlig undervisning. Dette synliggjør behovet for opplæring av lærerne for å 

sikre god undervisningskvalitet. I begynnelsen av skoleåret ble det gitt tilbakemeldinger til 

DVM-administrasjonen om at elevene fikk lite lærerkontakt, men at dette endret seg etter 

hvert som lærerne fikk mer erfaring og kompetanse på det å undervise i et virtuelt klasserom. 
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2.3 Nettlæreren 

Som tidligere nevnt ble det pekt på behovet for kompetanseheving for lærerne og kursing for 

å nyttiggjøre seg mulighetene som lå i nettundervisning, samt få høy undervisningskvalitet. 

Senter for IKT i utdanningen gjorde en uformell undersøkelse blant nettlærerne i midten av 

november 2013. Da responderte alle 16 at de oppfattet undervisningssituasjonen som 

krevende. Betydelige innslag av ny teknologi, en ny metodikk og en for dem helt ny 

klasseromsledelse ble fremhevet som årsakene.  

Vår erfaring er entydig at lærere trenger en kompetanseheving for å bli gode 

nettlærere. Det synes som om direkte oppfølging av lærerne, med utgangspunkt i deres 

konkrete undervisningstimer (som vi i piloten laget opptaket fra) gir en svært effektiv 

kompetansedeling og læring.».( Senter for IKT i utdanningen 2014. s. 24)  

Videre pekte de på at i en permanent løsning bør kompetanseheving for lærerne legges inn 

som kontinuerlig aktivitet. Deres anbefaling er et opplegg med fysiske samlinger og 

veiledning underveis. De stipulerer at denne kompetansehevingen vil kreve ca. 10 dagsverk 

fra nettlærerens side og at disse blir fordelt på intensivkurs, fellessamlinger, løpende 

veiledninger gjennom skoleåret og nettcaféløsninger. Gjennom piloten har det tydelig blitt 

vist at rollen som nettlærer er noe de fleste opplever som en ny disiplin innenfor 

matematikkundervisning. Senter for IKT i utdanningen (2014) fremhever hva de, mener er de 

viktigste komponentene for å være en god nettlærer: Gode digitale ferdigheter, gode 

kommunikasjonsegenskaper og en positiv fremtoning i selve undervisningssituasjon – i tillegg 

til god matematikkfaglig kompetanse. 

2.4 Karakterresultater fra piloten 

De som gjennomførte DVM gikk ut med et karaktersnitt på 4,5. Det er cirka 0,6 

karakterpoeng høyere enn landssnittet for elever som tar 1T, da standpunktkaraktersnittet på 

landsbasis ligger rundt 3,9 (Utdanningsdirektoratet, http://tinyurl.com/odhkqga). I DVM-

rapporten (2014) fremheves det at det ikke kan ses noen korrelasjon mellom karakterene og 

klassestørrelse eller geografi. Elevene fikk både underveisvurdering og standpunktkarakter. 

Underveisvurderingen ble gitt i det virtuelle klasserommet og gjennom prøver. Rutinene rundt 

eksamener ble ikke prøvd ut da ingen av elevene tok eksamen i 1T. Det som er interessant når 

man ser på karakterene oppnådd for elevene i DVM-1T, er den store variasjonen. 

http://tinyurl.com/odhkqga
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Karaktersnittene til de ulike gruppene strekker seg fra 3,8, som ligger rett på eller rett under 

landsgjennomsnittet for 1T for øvrig (Buskerud og Hedmark) til 5,8 (Vestfold). Det er en 

differanse på 2 karakterpoeng. I utgangspunktet ble det satt som kriterium for deltagelse i 

DVM at elevene lå på sterk fem eller seks i matematikk. 

Tabell 1–  Karaktersnitt for elevene i DVM 

# Fylke Karaktersnitt Antall elever 

1 Buskerud 3,8 4 

2 Finnmark 4,9 6 

3 Hedmark 5 4 

4 Hedmark 3,8 19 

5 Hordaland 5,5 8 

6 Møre og Romsdal Overført til Oppland  

7 Nordland 

 

Overført til Hordaland  

8 Nord-Trøndelag 3,9 9 

9 Oppland 4,3 32 

10 Rogaland 4,7 7 

11 Sør-Trøndelag 3,9 5 

12 Troms 4,6 5 

13 Vestfold 5,8 10 

14 Vestfold 5,1 9 

Gj. snittskarakter  4,5  

Ant. med standpunkt   118 

 

Det skulle således være grunn til å tro at gruppene var relativt homogene da det kom til 

akademisk styrke, og som tidligere vist var store deler av undervisningsopplegget felles for 

alle klassene da e-leksjonene ble laget av DVM-administrasjonen og ikke av den enkelte 

læreren. Senter for IKT i utdanningen (2014) fremhever at de, på grunnlag av forutsetningene, 

er fornøyde med det karaktersnittet som elevene fikk. Det er i det store og hele et semantisk 

spørsmål. Det er mulig å tenke seg at det er naturlig med en viss nedgang i gjennomsnittlige 

karakterer i det man beveger seg fra et lavere nivå til et høyere, også der hvor undervisningen 

følger den samme bevegelsen. Statistisk sentralbyrå (2014) peker på at gjennomsnittlig 

standpunktkarakter for 10. klasse i matematikk er 3,5. Selv om det forekommer en oppgang i 
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gjennomsnittskarakterer fra utgangskarakterer i 10. klasse til 1T standpunktskarakter, betyr 

ikke det at den individuelle elev får høyere eller samme karakter eller at de ulike 

elevsegmentene får høyere eller de samme karakterene. Det er en mulig antagelse at de som 

velger studiespesialiserende retning, er de som gjør det sterkest karaktermessig på 

ungdomsskolen og som følgelig har 1T matematikk på videregående skole. Gitt at denne 

gruppen i snitt har høyere matematikkarakterer fra ungdomsskolen, skjuler det seg muligens 

konsistens eller svak nedgang. Dette forklarer derfor ikke de store variasjonene som vi kan se 

i karakterer i DVM. Rundt en tredjedel av elevene (37 av 118) er i grupper hvor 

gjennomsnittskarakteren er under 4. Med tanke på at disse elevene skal ha hatt sterk fem eller 

seks i standpunktkarakter på ungdomsskolen for å få lov til å delta, vil det tilsi en reduksjon 

på mellom 1,2 og 2,2 karakterpoeng i snitt fra ungdomsskolenivå til 1T. På den andre siden av 

skalaen har vi en klasse med 10 elever fra Vestfold med 5,8 i snitt og en klasse med 8 elever 

fra Hordaland med 5,5 i snitt. Disse lå altså mellom 1,7 og 2 karakterpoeng høyere i snitt enn 

de laveste gruppene og mellom 1 og 1,3 karakterpoeng høyere enn DVM-1T-snittet. Hva som 

ligger til grunn for denne variasjonen er interessant å finne ut av.   

I forskningslitteraturen rundt hva som kan forklare variasjon i resultater i skolen er det flere 

faktorer som blir trukket frem som viktige: elev, hjem, skole, læreplan, sosioøkonomisk status 

og oppvekstmiljø kan alle brukes som forklaringsvariabler for variasjon i elevprestasjoner, 

men det er en variabel som utkonkurrerer disse og det er læreren. Læreren er den 

enkeltvariabelen som forklarer mest av variasjon i prestasjoner (Hattie, 2012).  Hanushek & 

Rivkin (2006) og Goldhaber (2002) peker alle på læreren som den enkeltstående faktoren som 

kan forklare mest av variasjonen i elevers læring. Nordenbo, Larsen, Tiftikçi & Wendt (2008) 

fra Dansk Clearinghouse peker i sin systematiske review utført for Kunnskapsdepartementet 

at «Det fremgår av en overordnet gjennomgang av alle studier at lærerens 

undervisningshandlinger er den faktoren som i størst utstrekning forklarer elevenes fremgang 

i læring, og er viktigere enn f.eks. klassestørrelse og nivåspredning.» (s. 50). 

For å unngå å trekke slutninger om mønstre som ikke finnes må andre mulige forklaringer på 

variasjonen vurderes. Det kan være at rekrutteringen systematisk har foregått forskjellig fra 

fylke til fylke. Tømte & Sjaastad (2014) konkluderte i sin rapport med at det er viktig at 

elevene genuint etterspør utfordringer og at det må være et premiss for å få være med i DVM. 

Høy måloppnåelse og motivasjon alene holder ikke, det må også foreligge et ønske om større 

utfordringer i matematikk (Tømte & Sjaastad, 2014). Selv om dette er et viktig aspekt så var 
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forutsetningene like for hvert fylke, men det er mulig at det har blitt praktisert ulikt og at 

enkelte fylker har vært flinkere til å sikre at deltagerne var selvstendige, selvregulerende 

lærende. Videre har enkelte fylker med mer enn én klasse: Hedmark har med to, én som fikk 

karaktergjennomsnittet 3,8 (19 elever) og én som fikk et gjennomsnitt på 5 (4 elever) – altså 

en variasjon på 1,2 karakterpoeng. Vestfold hadde også med to klasser, én med 

gjennomsnittskarakter på 5,8 (10 elever) og én klasse med 5,1 (9 elever) i snitt. Dette er en 

variasjon på 0,7 karakterpoeng. Det foreligger ikke noen data eller rapporter som tilsier 

forskjeller i rekrutteringen fra fylke til fylke, så å tenke at det er det, blir i så fall 

spekulasjoner. Karaktersettingen ble gjort av den enkelte nettlærer, slik som er vanlig praksis 

i ethvert klasserom. Selv om dette er gjort ut i fra så objektive kriterier som mulig, så er det 

fremdeles en menneskelig komponent inne i bildet og det kan gi noen forskjeller fra en såkalt 

snill lærer til en streng lærer. Dette er det imidlertid heller ingen funn som tyder på. Videre på 

karaktersporet kan det samme anføres om karaktersettingen på den ungdomsskolen elevene 

tilhører.  

På bakgrunn av teorien og mangelen på funn som divergerer fra denne, vil det i denne 

oppgaven tas utgangspunkt i at det er sannsynlig at nettlæreren har spilt en viktig rolle i DVM 

og at denne kan forklare deler av karaktervariasjonen vi observerer. Dette gjør videre DVM til 

et interessant case å se opp imot teori om lærerkvalitet.  
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3 Teorikapittel  

I dette kapitlet vil litteratur rundt hva som gjør en lærer god belyses og det vil løftes frem en 

måte å tenke på teknologikunnskap i relasjon med andre viktige bestanddeler. Den gode 

læreren har blitt delt opp i to brede kategorier – læringsmiljø og didaktikk. I tillegg vil det 

være en egen teknologikategori som primært tar for seg teori hentet fra litteratur rundt 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK-rammeverket).  Det vil redegjøres 

for hvorfor dette rammeverket ikke brukes helt ut, men fremdeles kan bidra når det snakkes 

om teknologiintegrasjon. Disse kategoriene vil igjen brukes når funn presenteres og drøftes i 

del 5 og 6 av denne oppgaven. Litteraturen rundt lærerkvalitet er i stor grad hentet fra 

systematiske reviewer, metastudier og sammenfatninger av metastudier. Der hvor det har blitt 

oppgitt effektstørrelser, så har disse blitt utelatt fra gjennomgangen. Grunnene til det er flere, 

men det kan pekes på utfordringer med å generalisere på tvers av så lang tid, så mange 

mennesker fra ulike kulturer og så ulike kontekster, fagområder og land. Videre er det ikke 

oppgavens formål å se hvorvidt effekter er tilsvarende sterke i det virtuelle klasserommet, 

men heller om de samme tendensene viser seg og således er egnet til å si noe om undervisning 

i det virtuelle klasserommet. Derfor har det i denne gjennomgangen blitt lagt vekt på det 

deskriptive, heller enn det normative, da de normative vurderingene som gjøres, spesielt i 

offentlig debatt på bakgrunn av eksempelvis John Hatties forskning, går for enkelt fra er til 

bør. Det å arbeide for høyere læringsutbytte til elevene er prisverdig, men som senere vil bli 

vist under hvordan måle lærerkvalitet, er ikke måleverktøyene entydige. Det er få, om noen, 

av måtene å måle på som kan ta innover seg store deler av den kompleksitet som utgjør den 

gode læreren eller læringsutbytte for elevene. Fordelen med å ta en så bred innfallsvinkel til 

studiet av lærerrollen er at man kan se på variabler som ofte ikke er så fremtredende i den 

større debatten – karaktertrekk hos læreren, empati eller lederegenskaper. Ulempen er at det 

kan bli en vanskelig håndterbar størrelse og at beskrivelsene blir så generelle at mye mer kan 

defineres som tilhørende til hver enkelt kategori.  

3.1 En god lærer 

Undervisning er en komplisert praksis som krever en blanding av mange egenskaper. Følgelig 

er det ikke enkelt å finne en smal definisjon på hva som gjør den god. Det kan med andre ord 

sies at undervisning er et eksempel på en ustrukturert disiplin som krever at lærerne som 
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utøver den bruker komplekse strategier og ulike typer kunnskap på tvers av forskjellige 

situasjoner og kontekster (Mishra, Spiro & Feltovich, 1996; Spiro & Jehng, 1990). Lærere 

praktiserer sitt håndverk i komplekse, dynamiske klasseromskontekster (Leinhardt & Greeno, 

1986) som krever at de hele tiden endrer og utvikler sin forståelse. En god lærer evner å 

navigere i komplekse klasseromskontekster, har endringsevne og utvikler stadig sin forståelse. 

I forrige kapittel ble det slått fast at den største kilden til variasjon i elevenes læringsutbytte er 

knyttet til læreren (Hanushek & Rivkin, 2006; Hattie, 2009; Goldhaber, 2002; Nordenbo et 

al., 2008). Videre viser et bredt antall studier at erfaring utover de første årene som lærer ikke 

forteller mye om lærerkvalitet (Rockoff, 2004; Hanushek & Rivkin, 2006; Rivkin, Hanushek 

& Kain, 2005). Utdanningsnivået til læreren forklarer heller ikke så mye (Hattie, 2009; 

Hanushek & Rivkin, 2006). Dette understrekes videre av Kane, Rockoff & Staiger (2007) 

som påpeker at det ikke kan påvises en entydig sammenheng mellom læreres formelle 

kompetanse og elevers læring. Det er ikke et argument for at utdanningsnivået til lærere ikke 

er viktig, men at hvor høy utdanning den enkelte har ikke kan forklare stort av variasjonen i 

læringsutbyttet til eleven. Dette kan ved første øyekast fremstå noe paradoksalt, men akkurat 

som med erfaring er det her snakk om terskelverdier for utdanning. Utbytte for investeringen i 

en mastergrad over en bachelorgrad for en lærer er liten hvis fremtidig læringsutbytte for 

potensielle elever settes opp som et kriterium for suksess. I fagfeltet er det ikke full enighet 

rundt betydningen av formell kompetanse, eksempelvis setter Myrberg (2007) spørsmålstegn 

ved Kane et al. (2007) sin generelle konklusjon og antyder at den kun er gyldig for 

amerikanske forhold. Videre antyder Myrbergs (2007) undersøkelse at den formelle 

kompetansen i en skandinavisk kontekst muligens kan ha andre virkninger enn i den 

amerikanske. Så hva er det da som karakteriserer en god lærer? En god lærer er stort sett en 

god lærer for alle elever (Hanushek, Kain, O`Brien & Rivkin, 2005; Dee 2004), og det gjør 

det lettere å snakke generelt om lærerkvalitet. Samtidig kan det pekes på at når lærerens 

undervisningshandlinger bidrar til å forbedre elevenes læring, fører det samtidig til større 

ulikhet i enkeltelevers prestasjoner i klassen og derfor en økt nivåspredning (von Secker, 

2002). Dette vil, av en god lærer, være mulig å unngå gjennom spesifikke 

undervisningshandlinger som det å organisere og formidle informasjon på en hensiktsmessig 

måte, gi rask individuell tilbakemelding samt minimere tiden som brukes på administrative 

rutiner (Meehan, Cowley, Schumacher, Hauser & Croom, 2003).  
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Under vil det følge en beskrivelse av en god lærer. Kriteriene som utgjør en god lærer er 

fordelt på to brede hovedkategorier; læringsmiljø og didaktikk. Et godt læringsmiljø blir sett 

på som et grunnleggende kriterium for den gode læreren. Det er noe som må skapes i samspill 

med elevene. Didaktiske ferdigheter blir sett på som ferdigheter en god lærer kan tilegne seg 

for å omsette de grunnleggende kompetansene i god undervisning. Det kan være glidende 

overganger mellom de to hovedkategoriene – spesielt kan klasseromsledelse nevnes. 

Ledelsesegenskaper kan delvis pekes på som grunnleggende kompetanse en god lærer må 

inneha, men som gir et klart og tydelig uttrykk i klasserommet også. I det man beveger seg fra 

det fysiske klasserommet til det virtuelle er det grunn til å tro at teknologikunnskap er en 

forutsetning for å få brukt ferdighetene til å fremme et godt læringsmiljø og gode didaktiske 

valg. I denne oppgaven vil ikke teknologikunnskap og -kompetanse inkluderes i selve 

beskrivelsen av en god lærer, men blir behandlet som en egen del. Underveis vil det drøftes 

underkategorier og til slutt sammenfattes de viktigste kvalitetene en god lærer må inneha. 

3.2 Læringsmiljø  

Utdanningsdirektoratet (2011) legger følgende til grunn for et godt læringsmiljø: lærerens 

evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev, positive relasjoner og kultur for 

læring blant elevene, lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp, godt samarbeid 

mellom skole og hjem, god ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. Av disse 

punktene vil det legges vekt på de som går spesifikt på læreren og behandles her som 

relasjonskompetanse, et godt psykososialt klassemiljø, elevsyn og forventninger og 

klasseromsledelse.  

3.2.1 Relasjonskompetanse  

En god lærer må kunne bygge relasjoner med elevene sine (Batten & Girling-Butcher, 1981). 

Nordenbo et al (2008) fremhever relasjonell kompetanse som en av de viktigste 

kompetansene en lærer må ha. Relasjonsbygging til elever krever handling og effektivitet fra 

lærerens side (Hattie, 2009), det krever lærere som hjelper elevene til å få nye og bedre 

læringsstrategier (Pehkonen, 1992), som viser en vilje til å forklare fagmateriale og hjelpe 

elever med arbeidet deres (Sizemore, 1981) og det krever sosial intelligens (Hattie, 2009). Det 

krever videre ferdigheter som evne til å lytte, empati, omsorg og en positiv ydmykhet overfor 

andre (Hattie, 2009). Læreren må ha respekt for det eleven tar med seg inn i klassen, være seg 
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fra hjem og øvrig kultur, og hun må la barnets erfaringer anerkjennes i klasserommet. En 

dyktig lærer kan vise elevene at hun kan se ting fra elevenes perspektiv. Hun kan 

kommunisere dette til elevene slik at de får en verdifull tilbakemelding for deretter å kunne 

foreta en egenvurdering. Dette vil videre kunne få elevene til å føle seg trygge, lære dem å 

forstå andre og faget med samme interesse og omsorg (Cornelius-White, 2007).  Ifølge Hattie 

(2009) er det i klasser med lærere som har fokus på å se individet mer engasjement, mindre 

motstandsatferd, flere ikke-instruerte aktiviteter og høyere prestasjonsresultater. En lærer som 

er støttende gjennom å vise seg tolerant overfor elevens egne initiativer og motiver, forbedrer 

elevlæringen (Nordenbo et al., 2008). Denne relasjonsbyggingskompetansen trekker på 

fleksibilitet og evne til å lese situasjoner og sette inn riktig tiltak til riktig tid. Læreren må 

skjønne elevenes ideer og deres konstruerte virkelighetsoppfatninger da disse kan bli 

hindringer for fremtidig læring. Det å bygge på ideene og virkelighetsoppfatningene til 

elevene er essensielt for å danne dyp kunnskap (Linn & Eylon 2011; Scardamaglia & Bereiter 

2006; Bereiter 2002). Fokuset på elevenes egne ideer ses på som essensielt i tilegnelsen og 

konstruksjonen av dyp kunnskap. En elev som starter i et klasserom vil ha en forforståelse og 

referanserammer som den gode læreren bør ha tilstrekkelig kunnskap om (Hattie, 2009). Dette 

må læreren vite for å kunne gi eleven meningsfulle og utfordrende oppgaver for å sikre faglig 

utvikling. Det innebærer videre at læreren kjenner til en rekke ulike læringsstrategier som hun 

kan presentere elevene for når de ser ut til ikke å forstå eller når de har behov for dirigering 

eller omdirigering. Det kan føre til at elever bedre forstår innholdet og får maksimalt utbytte 

av tilbakemeldinger. Dette krever også at læreren har evnen til å trekke seg tilbake når 

læringen beveger seg i retning av mestringskriteriene.  

Cornelius-White (2007) hevder at de fleste elever som ikke ønsker å gå på skolen eller 

misliker skolen, gjør det fordi de misliker læreren. Hans påstand er at for å forbedre 

relasjonene mellom lærer og elev, bør lærere legge til rette for elevens utvikling. Det bør 

gjøres ved at læreren viser at hun bryr seg om læringen til hver enkelt elev og ved å ha empati 

for eleven. Dette kan tjene som et kraftig signal til elevene om formål og prioritering. Lærere 

som mener at elevene er individuelt lærende og at de som underviser har ansvaret for å 

tilrettelegge deretter, øker elevenes læring sammenlignet med lærere som mener at alle elever 

lærer på samme måte og underviser deretter (Dumbrajs, 2007; Elliot, 2007). 
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3.2.2 Et godt psykososialt klassemiljø 

En del av det å bygge gode relasjoner er å gjøre det med alle elever og legge til rette for et 

godt psykososialt klassemiljø. Den gode læreren er ikke god i et vakuum. Et trygt miljø er 

viktig både for eleven og for læreren selv (Hattie, 2009). Eleven avhenger av et trygt miljø for 

å tørre å feile, da det muliggjør eksperimentering med innhold og fostrer refleksjon. Det å 

gjøre feil ønskes velkommen, fordi man lærer mye av feilene man gjør. Lærerne på sin side, 

må være i et trygt miljø for å kunne få tilbakemeldinger fra kolleger om hvorvidt de lykkes 

med undervisningen eller ikke. Arbeids- og klassemiljø er i stor grad den enkelte lærerens 

ansvar, men deler av ansvaret befinner seg utenfor lærerens kontroll. Miljøet påvirkes av hva 

andre lærere gjør, sosiale strukturer innad i klasserommet mellom elevene som enten bidrar til 

eller hindrer deltagelse, elevenes foreldre, ledelsen på skolen samt eksterne faktorer slik som 

politiske avgjørelser tatt langt utenfor lærerens kontroll.  

Skole-hjem samarbeid kan også fremheves som en viktig faktor for å bygge opp et godt 

psykososialt klassemiljø, da det bidrar til bedre trivsel og gode relasjoner til medelever og 

lærere (Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn, Van Vooris, 2002; Epstein, 2005). 

Nordenbo et al. (2008) fremhever tre faktorer for å sikre et godt klasseromsklima: 

elevaktivering og elevmotivering, elevstøttende atferd og en god sosial relasjon til elevene. 

De skiller mellom to teoretiske synspunkter om forholdet mellom klasseromsklima og 

elevenes læring: En oppfatning som ser et godt klasseromsklima som medvirkende faktor til 

at elevenes læring øker og en oppfatning som ser på et godt klasseromsklima som en indikator 

på at andre forhold er etablert. Disse forholdene virker både forbedrende på læringen og 

læreres, elevers og observatørers opplevelse av et godt klasseromsklima. Den siste 

oppfatningen kalles indikatorteorien (Nordenbo et al., 2008). Nordenbo et al. (2008) viser at 

det i grunn er de samme tre faktorene de to teoretiske synspunktene ser på og de lander derfor 

på at det er rimelig å anta at klasseromsklimaet i seg selv ikke er en faktor som fremmer 

elevlæring. Denne bør heller oppfattes som en betegnelse som henviser til de tre forholdene. 

Dette skiller seg fra Hattie (2009) sitt fokus på det trygge klassemiljøet som forutsetning for å 

tørre å ta feil. Dette kan sies å sikres gjennom ikke bare et godt klassemiljø mellom lærer og 

elev, men også mellom elevene. Dette perspektivet tas ikke med i Nordenbo et al. (2008) sine 

tre faktorer.  

 



17 

 

3.2.3 Elevsyn og forventninger 

Det er allment akseptert innen skoleforskningsfeltet at lærere danner seg forventninger om 

elevenes evner og ferdigheter, og at disse forventningene igjen påvirker elevenes prestasjoner 

(Dusek & Joseph, 1985; Dweck, 2006; Weinstein, 2002; Rosenthal og Fode, 1963; Rosenthal 

& Jacobson, 1968). Det at det forekommer forventninger i enhver relasjon er åpenbart, men 

spørsmålet er om det forekommer falske og misvisende forventninger som potensielt kan føre 

til redusert læringsutbytte for alle eller noen elever gjennom at de blir til selvoppfyllende 

profetier. Det er således et viktig kriterium for en god lærer at man har riktige og høye 

forventninger til elevene. Men er dette noe man kan endre eller er det et statisk karaktertrekk 

hos den enkelte læreren? Ser noen automatisk etter potensiale, mens andre ser på nivå?  

Lærerens forestillinger om elevers muligheter til å lære har innflytelse på elevlæring 

(Nordenbo et al., 2008). Dersom læreren mener at alle elever generelt kan ha et godt 

læringsutbytte, medfører det større elevlæring hos elevene hos denne læreren enn hos den 

læreren som er av den oppfatning at noen elever har gode læreforutsetninger, mens andre ikke 

har det (Wharton-McDonald, Pressley & Hamston, 1998; Wright, 2006). Weinstein (2002) 

påpeker at elever vet at de blir behandlet ulikt i klasserommet, og at dette kommer av lærernes 

forventninger. Elever gir ganske nøyaktig beskrivelse av hvordan lærere favoriserer og har 

høyere forventninger til noen elever fremfor andre. Dweck (2006) viser at klasserom der 

lærerne tror at prestasjoner kan forandres skiller seg fra klasserom der lærerne tror det er 

vanskelig å forandre elevenes prestasjoner fordi elevenes nivåer er fastlåste og medfødte. Hva 

disse effektene kommer av er et interessant spørsmål og Dweck (2006) fremhever at det kan 

være alt fra små tegn og gester, øyekontakt eller hvor nærme man står hverandre. Effekten av 

forventninger er ikke forbeholdt menneske til menneske kontakt, men ble funnet av Rosenthal 

& Fode (1963) i deres arbeid på observer-expectancy effect i et eksperiment hvor man satte 

merkelapper (som ikke stemte) på albinorotter. Rotter med merkelapp intelligent gjorde det 

dobbelt så bra når de ble ledet av mennesker gjennom en labyrint, enn rottene med merkelapp 

dum. Rosenthal & Jacobson (1968) prøvde dette ut i klasserommet og det viste seg å ha stor 

effekt hvilken merkelapp som, igjen feilaktig, ble satt på elevene av forskerne og så fortalt til 

læreren. De argumenterer videre for at feilaktige forventninger kan påvirke virkeligheten og 

lage selvoppfyllende profetier. Det er en annen bekymringsfull dimensjon ved denne 

forventningsforskningen: Når lærerne har lave forventninger, har de det for alle elevene i 

klassen (Rubie-Davis, 2006, 2007; Rubie-Davis, Hattie & Hamilton, 2006).  
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Man kan knytte forventninger sammen med mål, da lave forventninger fører til lave mål. 

Wood & Locke (1987) viser at elever som har de mest utfordrende målene, yter betydelig mer 

enn de som har de letteste målene. Effektive lærere setter hensiktsmessig utfordrende mål og 

deretter strukturerer de undervisningen slik at elevene kan nå disse målene (Hattie, 2009). 

Nordenboe et al. (2008) peker også på at der hvor læreren har en detaljert plan med oppstilte, 

klare og eksplisitte mål både for den enkelte timen og det overordnede forløpet i faget, øker 

elevlæringen. Bonesronning (2004) peker på at effektive lærere kan bearbeide elevenes 

prestasjoner gjennom karaktergivning og evaluering. Lærere som praktiserer streng 

karaktergiving øker kvaliteten på elevenes læring. Det siste kan ses på som et uttrykk for 

høyere krav og underbygger det Wood & Locke (1987) peker på. 

3.2.4 Klasseromsledelse 

Lærerens undervisningshandlinger med hensyn til organisering og strukturering av 

undervisningen kan klassifiseres som klasseromsledelse. En viktig del av dette omhandler 

hvordan læreren sikrer at klassen arbeider på en god måte, starter timene etter planen og 

skifter mellom aktiviteter (Nordenbo et al., 2008). Videre kan det pekes på viktigheten av 

planleggingen av undervisningen som et premiss for hensiktsmessig klasseromsledelse. Når 

materialet det skal undervises i er tilrettelagt og minimalt med tid anvendes på å komme i 

gang, så øker elevlæringen (Nordenbo et al., 2008). Eksempelvis kan det pekes på at jo mer 

tid som anvendes på administrative rutiner i forhold til anvendt tid til undervisning, desto mer 

svekkes elevenes læring (Meehan et al., 2003). Nordenbo et al. (2008) peker på at studier som 

tar for seg måten lærere utfører klasseromsledelse på viser en klar sammenheng mellom 

klasseromsledelse og elevers selvregulerte atferd med hensyn til enkeltelevers indre 

motivasjon. Når læreren fremstår som en klar og tydelig leder, forbedres elevlæringen. 

Gjennom å kunne skape relasjoner med alle i klassen, skal læreren besitte kompetansen å lede 

undervisningsarbeidet gjennom å være en synlig leder som over tid lærer elevene til selv å 

formulere reglene som skal gjelde og deretter følger dem, noe som igjen fører til høyere grad 

av selvregulering for elevene (Nordenbo et al., 2008).  
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3.3 Didaktikk 

Kategorien didaktikk er tenkt som en kombinasjon av kunnskap om innhold og pedagogisk 

kunnskap, og hvordan disse gis uttrykk i klasserommet. Det legges til grunn en vid betydning 

av didaktikk her – undervisningens mål, innhold og begrunnelser, men også den praktiske 

tilretteleggelse og vurdering av undervisningen. Didaktikk er undervisningens hva, hvordan 

og hvorfor (Dale, 1999). Følgelig blir undervisningsmetode og evaluering av undervisningen 

en del av didaktikken. Dette er ment som hva de grunnleggende egenskapene nevnt over, kan 

føre til i klasserommet. Didaktikk kan oversettes med det å være lærer – det praktiske 

uttrykket de grunnleggende kompetansene får. Dette er følgelig en bred kategori for å fange 

opp i seg flere aspekter ved det å være lærer i et klasserom i relasjon med elevene. Tankene 

om kombinasjon av innholdskunnskap og pedagogisk kunnskap er hentet fra Archambault & 

Crippen (2009) og Archaumbalt & Barnett (2010), da de finner at for praktiserende lærere er 

det vanskelig å skille disse to som egne distinkte konsepter og at det således er mer 

hensiktsmessig å se på dem sammen.  

3.3.1 Tilbakemelding 

Mange effektive programmer og metoder er basert på store mengder tilbakemeldinger (Hattie, 

2009). Det vises her til tilbakemeldinger både fra læreren til eleven, men også fra eleven til 

læreren. Når læreren oppsøker tilbakemeldinger fra elevene om hva de kan, forstår, hvor de 

gjør feil, når det er misforståelser, eller når elevene ikke er engasjerte, så øker det 

sannsynligheten for at undervisning og læring kan synkroniseres og bli mer effektiv (Hattie, 

2009). Dette fordrer igjen tilbakemeldinger fra læreren til eleven og Winne & Butler (1994) 

peker på at tilbakemeldinger er informasjon som elevene kan bruke til å bekrefte, legge til, 

overskrive, justere eller omstrukturere informasjon i hukommelsen. Være seg om denne 

informasjonen er fagkunnskap, metakognitiv kunnskap, oppgaver eller kognitive taktikker og 

strategier. Hva som kan defineres som tilbakemeldinger er et viktig spørsmål og Deci, 

Koestner & Ryan (1999) har beskrevet konkrete belønninger (klistremerker, premier osv.) 

som konsekvenser av handlinger heller enn tilbakemeldinger da de inneholder for lite 

informasjon om oppgavene. I en metaanalyse på effekten av tilbakemeldinger på motivasjon, 

fant Deci et al. (1999) en negativ korrelasjon mellom ytre belønninger og innsats på oppgaver. 

I en nyere studie som ser på bruken av insentiver på elevers innsats og påfølgende resultater, 

finner Levitt, List, Neckermann & Sadoff (2011) resultater som er i konflikt med Deci et al. 
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(1999) sine. De finner at insentiver, slik som finansielle eller andre typer, fungerer, men at det 

er avhengig av fraværet av forsinkelse. De argumenterer for at mye av det man gjør i skolen 

er noe man får «betaling» for på et senere tidspunkt og at dette ikke nødvendigvis er 

motiverende. De finner videre store forskjeller spesielt mellom kjønn, hvor gutter gjør en mye 

større innsats dersom det er insentiver, enn jenter.  

Det er viktig å gi den riktige formen for tilbakemeldinger som er akkurat på, eller rett over, 

det nivået eleven arbeider på nå (Hattie, 2009). Imidlertid pekes det på at tilbakemeldinger på 

individ- eller personnivå (vanligvis ros) sjelden er effektive. Hvis tilbakemeldinger gis på det 

riktige nivået, hjelper det eleven til å forstå, engasjere seg og utvikle effektive strategier for å 

bearbeide informasjon som skal læres. For å være effektive må tilbakemeldingene være klare, 

hensiktsmessige, meningsfulle, kompatible med elevenes tidligere kunnskap og de må bidra 

til å skape logiske forbindelser hos eleven. De må sette i gang aktiv informasjonsbearbeiding 

hos elevene, ha lav oppgavekompleksitet, være knyttet til spesifikke og klare mål og innebære 

liten personlig risiko for elevene. Når tilbakemeldinger kombineres med effektiv 

klasseromsundervisning, kan de altså være svært effektive for å forbedre læring (Hattie, 

2009). Det er viktig å merke seg at under spesielle omstendigheter er undervisning mer 

effektivt enn tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger må ta utgangspunkt i noe; dersom det ikke 

finnes noen tidligere læring eller overflateinformasjon, er tilbakemeldinger av liten verdi.  

3.3.2 Verbale ferdigheter 

Hanushek (1989) fremhever noe som kan ligne en konsistent konklusjon på tvers av studier:  

Funnet som viser at lærere som presterer godt på verbale evnetester, gjør det bedre i 

klasserommet. Hattie (2009) maner til forsiktighet i bruken av verbale ferdigheter som 

årsaksforklaring fordi det kan være tett knyttet opp til mange viktige egenskaper som ikke 

nødvendigvis har blitt målt i disse studiene, eksempelvis fleksibilitet, empati og 

innholdskunnskap. På den annen side påstår Hattie (2009) at mer generell verbal dyktighet er 

en nøkkelfaktor for senere suksess. Når verbal dyktighet kombineres med fagkunnskap og 

undervisningsferdigheter (Hattie 2009), kan dette føre til gode effekter på prestasjoner. Dette 

kan ses i sammenheng med Fendicks (1990) funn om lærernes tydelighet. Tydelighet ble 

definert som organisering, forklaring, eksempler og veiledet praksis. Fendick (1990) fant at 

klar tale var en forutsetning for lærerens tydelighet.  
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3.3.3 Pedagogisk kunnskap 

Pedagogisk kunnskap er læreres kunnskap om prosesser, praksis og metoder som fremmer 

god undervisning og gir høyt læringsutbytte for elevene (Koehler & Mishra, 2009). Denne 

generiske formen for kunnskap kan brukes til å forstå hvordan elever lærer, generelle 

klasseromsledelsesegenskaper, timeplanlegging og elevvurdering skal utføres i praksis. Det 

inkluderer kunnskap om teknikker og metoder brukt i klasserommet. Det forteller noe om 

målgruppen din og det inkluderer strategier for å evaluere elevforståelse. Hattie (2009) at 

lærernes spesifikke fagkunnskap har lite å si. Det er riktignok en klar terskelverdi som må 

oppfylles og det er absolutt grunn til å tro at et visst minimum av fagkunnskap er påkrevd for 

å kunne lære bort et fag, men siden det overveldende flertallet av lærere oppfyller denne 

terskelverdien, merkes ikke de få som ikke måtte ha den på statistikken. Nordenbo et al. 

(2008) påpeker at læreren må besitte både generell og spesifikk didaktisk kompetanse i 

relasjon til undervisningens innhold. Det kan anføres at i den foreliggende litteraturen 

fremheves pedagogisk kunnskap og kompetanse som viktigere enn fagkunnskap.  

Atferdsledelse er et punkt som synliggjør at en god lærer trenger dyp pedagogisk kunnskap. 

Det fordrer en forståelse for hvordan elever skaper kunnskap og tilegner seg nye ferdigheter 

og hvordan de utvikler lærevaner og en positiv innstilling til læring (Koehler & Mishra, 

2009). Det kan derfor sies at pedagogisk kunnskap krever en forståelse for kognitive-, sosiale- 

og utviklingsteorier for læring og hvordan de virker inn på elevene i klasserommet. 

Atferdsledelse kan sies å være effektiv når reglene er få, klare og blir håndhevet på en 

konstruktiv måte (Wharton-McDonald et al., 1998). Når denne er basert på positiv 

oppfordring i stedet for straff, øker elevenes mulighet til å utvikle selvregulert atferd. Kan 

læreren samtidig forutse mulige situasjoner som kan føre til uønsket atferd og dermed ha 

mulighet til å forhindre disse, bidrar det til å skape bedre relasjoner med elevene.  

3.3.4 Undervisningsmetode 

Tradisjonell undervisning kan defineres som lærersentrerte instruksjoner for hele klassen (Li 

& Ma, 2010), mens konstruktivistisk undervisning er elevsentrert instruksjon som fremhever 

strategier som problembasert læring og utforskende læring (Li & Ma, 2010). Dette er en 

distinksjon Hattie (2009) mener er lite fruktbar. Det har blitt hevdet at den konstruktivistiske 

lærerens rolle er å være en tilrettelegger for å gi elever muligheter til å tilegne seg kunnskap 

og skape mening gjennom egne aktiviteter, diskusjon, refleksjon og deling av ideer med andre 
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elever, med et minimum av korrigerende intervensjoner (Cambourne, 2003; Daniels, 2001; 

Selley, 1999; von Glasersfeld, 1995). Denne typen påstander mener Hattie (2009) er «nesten 

direkte motsetninger til den vellykkede oppskriften på undervisning og læring...» (s59), og det 

fremheves at elementer fra begge retninger må brukes. Spørsmålet er om ikke Hattie (2009) 

fører en stråmannsargumentasjon. Det er vanskelig å tenke seg det rene konstruktivistiske 

klasserommet uten noen former for lærersentrerte instruksjoner. Li & Ma (2010) understreker 

at de snakker om brede kategorier eller familier av innfallsvinkler og at undervisningen 

innenfor hver av dem kan gjøres både bra og dårlig. Problemet ligger muligens i 

dikotomiseringen av undervisning: det er mye undervisning som trekker på begge 

definisjonene og det kan være vanskelig å gjøre et klart skille. Det vil fort være snakk om 

innfallsvinkler til undervisning som heller mest mot den ene eller andre retningen. 

Nordenbo et al. (2008) viser i sin gjennomgang av studier med fokus på pedagogisk metode, 

at ingen spesifikk undervisningsmetode er bedre enn andre på tvers av kontekster. I Jones, 

Tanner & Treadaway (2000) sin studie om matematikkundervisning blir det vist at effektive 

lærere veksler mellom forskjellige undervisningsformer. Eksempler er 

klasseromsundervisning, individuelt elevarbeid og gruppearbeid hvor elevene underviser 

hverandre i såkalt resiprok læring. I de tilfellene der læreren gjennom sin klasseundervisning 

bidrar til høy grad av elevinvolvering og elevdifferensiering og læreren evner å treffe elevene 

på det nivået de er på, øker elevenes læring. Nordenbo et al. (2008) fremhever i sin 

systematiske review av effektene av pedagogisk metode at lærere som behersker og anvender 

flere undervisningsmetoder, bidrar til økt elevlæring, lærere som oppfordrer til metakognisjon 

bidrar til økt elevlæring, lærere som har forberedt alternative tilnærminger og forklaringer i 

tilknytning til undervisningens innhold, bidrar til økt elevlæring (Wharton-McDonald et al., 

1998), lærere som i valg av undervisningsmetoder blir ledet av muligheter for å ivareta ulike 

elevforutsetninger og –interesser, bidrar til økt elevlæring og at helklasseundervisning 

fremmer elevenes innlæring bedre enn i gruppe- og prosjektarbeid når konteksten er 

matematikkfaget. Tomoff, Thompson & Behrens (2000) peker på at verken anvendelse av 

prosjektarbeid eller gruppearbeid kan påvises å føre til økt elevlæring i matematikk og at 

lærebokbasert undervisning fører til bedre testresultater. Det siste resultatet kan tolkes på flere 

måter: det kan på den ene side tolkes dithen at mer tradisjonell klasseromsundervisning 

medfører høyere elevlæring enn de mer elevaktiverende undervisningsformene i matematikk, 

men det kan også ses på som et funn som primært forteller oss at lærebøker sikrere fører til de 

ferdighetene som det testes i (Nordenbo et al., 2008). Avslutningsvis kan det sies at effektiv 
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undervisning vil avhenge av fleksibel tilgang til omfattende, velorganiserte og integrerte 

kunnskaper fra ulike domener (Glaser, 1984; Putnam & Borko, 2000; Shulman, 1986, 1987), 

som inkluderer kunnskap om elevenes tenking og læring, kunnskap om innhold og, i økende 

grad, teknologi. 

3.4 Teknologi 

Teknologi-, pedagogikk- og innholdskunnskap (forkortet TPACK) er en måte å se på 

kunnskap og kompetanse hos en lærer som går lenger enn de tre kjernekomponentene. For å 

få til meningsfull og god undervisning med teknologi, så kreves det kunnskap om mer enn de 

tre konseptene separat (Koehler & Mishra, 2009). Det krever en forståelse av pedagogiske 

teknikker hvor teknologi brukes på en konstruktiv måte for å lære bort innhold; kunnskap om 

hva som gjør konsepter vanskelige eller lette å lære og hvordan teknologi kan hjelpe til med å 

løse problemer som elever møter; og kunnskap om hvordan teknologier kan bli brukt til å 

bygge på eksisterende kunnskap (Koehler & Mishra, 2009).  

Teknologi kan forstås både som analoge og digitale, nye og gamle teknologier. De fleste 

tradisjonelle pedagogiske teknologiene er karakterisert ved spesifisitet. Eksempelvis er en 

blyant til å skrive med og et mikroskop er noe man ser små ting gjennom. Videre er de stabile 

gjennom at de ikke endrer seg stort. Til slutt kan funksjonstransparens nevnes – hvordan en 

blyant eller et stykke kritt fungerer er enkelt og direkte relatert til funksjon (Simon, 1969). 

Etter hvert blir slike teknologier oppfattet som vanlige og omfattet som en del av begrepet 

teknologi (Bruce & Hogan, 1998). Digitale teknologier, slik som internett, håndholdte enheter 

og softwareprogrammer, tar flere former (Papert, 1980), er ustabile i det at de endrer seg 

hurtig og de mangler transparens da hvordan de fungerer er gjemt fra brukerne (Turkle, 1995). 

På et teoretisk nivå er det ikke vanskelig å argumentere for at en blyant og en 

softwaresimulering begge er teknologier. Det siste er imidlertid kvalitativt annerledes på den 

måten at dens funksjon ikke er transparent og tilbyr fundamentalt mindre stabilitet enn mer 

tradisjonelle teknologier. I dets natur så er nyere digitale teknologier heftet med nye 

utfordringer (Koehler & Mishra, 2009).  

Da teknologikunnskap kan sies å være i en stadig tilstand av forandring (Koehler & Mishra, 

2009), er det å definere det en utfordring. Enhver definisjon står i fare for å være utdatert i det 

en tekst publiseres. Det kan argumenteres for at man i dette henseendet må gå videre fra den 
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tradisjonelle forståelsen av dype datakunnskaper til å snakke om forståelse og beherskelse av 

informasjonsteknologi (Koehler & Mishra, 2009). Dette innebærer at læreren forstår 

informasjonsteknologi godt nok til å benytte seg produktivt av det på jobb og i sin hverdag, til 

å gjenkjenne når informasjonsteknologi kan bidra eller komme i veien for å nå et mål, og for 

kontinuerlig å kunne tilpasse seg endringer i informasjonsteknologi (Koehler & Mishra, 

2009). Det fordrer dypere forståelse av og mestring av informasjonsteknologi til 

kommunikasjon, informasjonsprosessering og problemløsing enn tradisjonelle definisjoner av 

datakunnskap. Denne konseptualiseringen av teknologikunnskap gir ikke noe endemål, men 

ser heller på det som noe som utvikler seg med teknologiinteraksjon (National Research 

Council, 1999).  

Introduksjonen av internett og spesielt fenomenet opplæring over internett, er eksempler på 

hvordan innføring av teknologier har tvunget personer i undervisningsfeltet til å tenke på 

grunnleggende pedagogiske spørsmål, slik som hvordan presentere innhold på nett og 

hvordan koble elever med innholdsmateriale og med hverandre (Peruski & Mishra, 2004). 

Undervisning med teknologi er komplekst og utfordrende (Koehler & Mishra, 2009). For å 

beherske dette kreves det at læreren har en forståelse av pedagogiske teknikker hvor teknologi 

brukes på en konstruktiv måte for å lære bort innhold. Videre må læreren inneha kunnskap om 

hva som gjør konsepter vanskelige eller lette å lære og hvordan teknologi kan hjelpe til med å 

løse noen av problemene som elever møter (Koehler & Mishra, 2009). Gjennom integrasjon 

av kunnskapen en lærer besitter om teknologi, pedagogikk og innhold, forbedres 

undervisningen og læreren blir mer effektiv (Koehler & Mishra, 2009). Fordi hver situasjon 

lærere blir presentert for er unik og innehar elementer av disse tre faktorene er det ikke én 

teknisk løsning som gjelder for alle elever og lærere, i hvert eneste kurs eller med hvert syn på 

undervisning.  

Du kan i utgangspunktet være en god lærer, men hvis du ikke kan skru på en datamaskin vil 

det ikke foregå læring i et virtuelt klasserom. Det bør også pekes på at det ikke i noe av 

teorien som har vært gjennomgått har vært fremhevet teknologisk kunnskap som en egen del, 

men det har vært pekt på ting som fleksibilitet, varierte undervisningsformer, og riktig tiltak 

til riktig situasjon, samt det å legge til rette for selvregulering. Alt dette kan teknologi være et 

svar på. Dette gjør teknologi-, pedagogikk- og innholdskunnskap, mer relevant all den tid det 

vil være snakk om mer enn ren teknologikunnskap – det vil også være snakk om å bruke den 

tilpasset pedagogikken og innholdet. TPACK kan sies å være et helhetlig rammeverk som går 
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utover kun en tanke om teknologi, men som også søker å si noe om andre aspekter som hører 

innunder lærerrollen. Teknologi behandles bredt i det at det snakkes om gammel og ny 

teknologi, teknologiintegrasjon og bruken av teknologi i klasserommet. Denne oppgaven tar 

utgangspunkt i nettlærerrollen, og hva som er kriterier for kvalitet i den tradisjonelle 

lærerrollen er beskrevet tidligere i dette kapitlet. Grunnen til at tanker fra TPACK er av 

interesse er at de nettopp knytter teknologikunnskap opp mot pedagogikk- og 

innholdskunnskap og ikke ser på det som isolerte fenomener. Utfordringen med TPACK er at 

det viser seg vanskelig å skille konseptene pedagogikk fra innhold, da disse to aspektene ikke 

er gjensidig utelukkende, i hvert fall ikke når det kommer til det å være lærer i et virtuelt 

klasserom (Archambault & Crippen, 2009; Archambault & Barnett, 2010). Schmidt, Baran, 

Thompson, Mishra, Koehler, Shin (2009) finner på sin side at de greier å skille disse 

konseptene i en studie av lærerstudenter. Fordi populasjonen som undersøkes i Archambault 

& Crippen (2009) sin studie er mer lik den som denne oppgaven omhandler, legges deres 

konklusjon til grunn. 

Valget av teknologi gir muligheter og begrensninger når det kommer til typen av innhold som 

kan læres bort. På samme måte kan ulike typer innhold sette begrensninger eller gi muligheter 

for hva slags type teknologi som kan brukes. Dette fordrer forståelse av på hvilken måte 

teknologi og innhold influerer og begrenser hverandre (Koehler & Mishra, 2009).  

Lærere må forstå hvilken spesifikk teknologi som er best egnet for å støtte læring av 

innholdsmaterialet i sitt domene og hvordan innholdet og teknologien dikterer hverandre og 

har gjensidig påvirkning (Koehler & Mishra, 2009). Undervisning endrer seg når ulike typer 

teknologi brukes på ulike måter (Koehler & Mishra, 2009). Teknologipedagogisk kunnskap 

blir spesielt viktig fordi mange av de mest populære programmene ikke spesifikt er designet 

til bruk i utdanning. Eksempler som Microsoft Office-pakken eller Adobe Connect er ofte 

designet til bruk i arbeidslivet (Koehler & Mishra, 2009). Dette gjør at læreren må forkaste 

funksjonell determinisme og utvikle egenskaper som gjør henne i stand til å se flere enn de 

mest vanlige bruksområdene for teknologier og rekonfigurere dem slik at de er tilpasset det 

pedagogiske formål. Det er ikke én god måte å integrere teknologi i undervisningen på. Det er 

heller slik at integrasjonstiltak bør designes kreativt eller strukturert for det særskilte emnet i 

det spesifikke klasserommets kontekst. Med utgangspunkt i ideen om at undervisning med 

teknologi er en kompleks, ustrukturert oppgave, så foreslås det av Koehler & Mishra (2009) at 
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det å forstå ulike innfallsvinkler til suksessrik teknologiintegrasjon krever lærere som utvikler 

nye måter å forstå og akkomodere denne kompleksiteten. 

3.5 Oppsummering  

Den gode læreren kjennetegnes av at hun har evnen til å bygge relasjoner med sine elever, og 

kjenner dem godt både på et personlig nivå, men også faglig. Hun innehar evnen til å vise 

omsorg og kommunisere på en hensiktsmessig måte med elevene. Hun må også ha respekt for 

det eleven tar med seg inn i klasserommet. For å kunne gi elevene meningsfulle og passelig 

utfordrende oppgaver, må læreren ha god kjennskap til innholdet, kjenne til en rekke ulike 

læringsstrategier og ha evnen til å trekke seg tilbake når læringen går godt. Hun må ha visse 

ferdigheter slik som evnen til å lytte, vise empati, omsorg og en positiv ydmykhet. Hun må 

være støttende. Undervisningen må bli ledet på en hensiktsmessig måte og læreren bør være 

en synlig leder. Hun må legge til rette for økt grad av selvregulering og metakognisjon hos 

elevene sine. En god lærer bør ha tro på at elever er individuelt lærende og at hun som lærer 

bør tilrettelegge deretter. Den gode læreren trenger dyp pedagogisk kunnskap og må besitte 

generell og spesifikk didaktisk kompetanse, verbale evner, klasseromsledelsesegenskaper og 

tydelighet. Den gode læreren må ha lidenskap for det arbeidet hun gjør og for det fagfeltet 

som hun underviser i. Hun må ha evnen til å forberede seg og forstå hvordan hun skal tilpasse 

seg elevene hun har, samt ulike situasjoner og kontekster.  

Når den gode læreren ser at læring enten skjer eller ikke skjer, griper hun inn på en 

gjennomtenkt og meningsfull måte. Hun gir elevene muligheter og alternativer for å kunne 

utvikle læringsstrategier. Hun evner å tilpasse målene til hva som er hensiktsmessig for hver 

enkelt elev. Et trygt og godt psykososialt klassemiljø er viktig for både eleven og for læreren, 

og den gode læreren evner å bidra i stor grad til å forme både sitt arbeidsmiljø, men også 

klassemiljøet. En viktig bestanddel i det gode klassemiljøet er muligheten for elevene til å 

begå feil, fordi man lærer så mye av det. Som tidligere nevnt evner den gode læreren 

klasseromsledelse og med dette bruker hun minst mulig tid på å komme i gang og mest mulig 

tid på konsentrerte læringsaktiviteter. God klasseromsledelse har en klar sammenheng med 

elevers selvregulerte atferd og indre motivasjon. Den gode læreren bruker ikke bare én 

undervisningsform, men veksler mellom ulike former tilpasset innholdet som skal læres bort 

og til situasjonen hun og klassen er i. Den gode læreren har høye, men realistiske 

forventninger til elevene sine. Disse er utfordrende, hensiktsmessige og mulige å kontrollere. 
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Hun ser etter potensial og har tro på hver elevs evne til å lære og til å ha progresjon og legger 

ikke vekt på tanker om statiske evner. Videre setter hun høye mål og er streng med eventuelle 

karakterer. Tilbakemeldinger er en stor del av undervisningen til den gode læreren – både fra 

læreren til eleven, men også fra eleven til læreren. Denne tilbakemeldingen må være akkurat 

på, eller rett over det nivået eleven arbeider på for øyeblikket, men den må ikke gå på person. 

Tilbakemeldingene må være klare, hensiktsmessige, meningsfulle og kompatible med 

elevenes tidligere kunnskap for på den måten skape logiske forbindelser.  

Teknologi: 

For å få til god undervisning med teknologi må den gode læreren ha kunnskap og kompetanse 

om teknologi, pedagogikk og innhold. Videre er ikke kunnskapen om de tre komponentene 

separat godt nok, hun må også kjenne sammenhengen mellom dem. Hun må kunne integrere 

kunnskapen om dem for å bedre sin undervisning og bli en bedre lærer, noe som forutsetter 

fleksibilitet og dyp kunnskap fordi lærergjerningen er så kompleks og mangefasettert. Det 

krever dyp informasjonsteknologisk kompetanse for å vite når informasjonsteknologi kan 

bidra til eller komme i veien for læring. Dette er ikke en kompetanse med et endemål, men er 

preget av kontinuerlige oppdateringer. Den gode læreren må ha en forståelse for hvordan 

teknologi og innhold influerer og begrenser hverandre. Hun må videre forstå hvilken spesifikk 

teknologi som er best egnet for å støtte læring av det som skal læres. Lærere må kunne se 

flere bruksområder for teknologi enn kun grunnfunksjonen. Dette krever en kreativ lærer med 

åpent sinn, noe som igjen fører til bedring av elevenes læring og forståelse. 

Teknologiintegrasjonstiltak bør designes kreativt eller strukturert i tråd med det som skal 

læres og klasserommets kontekst.  
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4 Hvordan måle lærerkvalitet? 

Denne delen skal redegjøre for noen metoder brukt til å måle lærerkvalitet. Dette gjøres for å 

synliggjøre at det ikke finnes én måte å måle lærerkvalitet på, at det ikke finnes en universell 

definisjon på hva som er den gode læreren og at alle innfallsvinklene er heftet med 

utfordringer. Dette leder over i en drøfting om elevers egenrapportering av om de har en god 

nettlærer eller ikke kan sies å være en indikator på hvorvidt nettlæreren er god eller ikke. 

4.1.1 Lærerkarakteristikker og elevers oppnåelse 

Hanushek & Rivkin (2006) lanserer noen ulike måter å måle kvalitet på lærere på. Et stort 

antall studier av lærerkvalitet fokuserer på effektene av spesifikke lærerkarakteristikker på 

resultater. Et basisrammeverk for studiet av lærereffekter begynner med en modell som, 

bygger på ulike faktorer slik som familie, medelever, hvilket miljø man kommer fra, skole og 

lærer, skal kunne måle betydningen av de ulike bestanddelene. Empirisk forskning som 

bruker slike analyseverktøy, samler typisk data på de relevante variablene fra enten 

administrative registre eller spørreskjemadata. Antallet nåværende og tidligere faktorer som 

påvirker prestasjoner på et hvilket som helst tidspunkt kompliserer forsøk på å estimere 

effektene av spesifikke karakteristikker. Kanskje viktigst er i hvilken grad observerte 

sammenhenger mellom en skole- eller lærervariabel og en elevs resultater fanger en kausal 

sammenheng. Et eksempel kan være hvis barn fra familier med høyere inntekt går på skoler 

der klassene har færre elever enn barn fra familier med lavere inntekt. I så fall vil funnet at 

mindre klasser øker prestasjonene delvis kunne komme av at det ikke til fulle gjøres rede for 

de direkte effektene en families inntekt har å si for elevprestasjon. En lærers valg av skole å 

arbeide på kan ytterligere komplisere estimeringen av lærereffekter. Erfarne lærere med godt 

renomme kan velge hvilken skole de ønsker å jobbe på, og det benytter de seg av (Greenberg 

& McCall, 1974; Murnane, 1981). Hanushek, Kain & Rivkin (2004) viser at lærere som bytter 

skoler, systematisk pleier å flytte til steder hvor elevresultatene er høyere. Denne bevegelsen 

gir mulighet for høyere elevprestasjoner fører til mer erfarne lærere eller at kausaliteten i det 

minste går begge veier og at det er snakk om en ikke-rekursiv årsaksmodell.  

En begrensning i majoriteten av studier som bruker denne innfallsvinkelen er bruken av et lite 

antall observerte karakteristikker for å fange opp skole- og lærerkvaliteter (Hanushek & 

Rivkin, 2006).  
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4.1.2 Målbare karakteristikker 

Undersøkelser av målbare lærerkarakteristikker begynner som oftest med utdanning og 

erfaring (Hanushek & Rivkin, 2005). Disse karakteristikkene er ofte lett tilgjengelige. En stor 

majoritet av studiene undersøker variablers effekter på elevprestasjoner målt med en form for 

standardisert test, mens andre igjen måler estimerte effekter på skoleprestasjoner, fremtidig 

inntekt og andre resultater. Disse studiene dekker en rekke klassetrinn, typer av skoler og 

fagområder, og de produserer et divergent sett av resultater på nøkkelvariablene av interesse 

her. Hva man skal måle resultatet av vil alltid være et politisk spørsmål og hva som settes opp 

som effektivitet vil være preget av de vurderingene. Effektivitet er et mål i forbindelse med 

bortlæring av visse ferdigheter eller kunnskaper, mens et annet mål for skolen er å produsere 

gode samfunnsborgere og velintegrerte elever. Dette måles ikke med slike metoder. Som 

tidligere nevnt, har ikke utdanning noen forklaringskraft, en lærers erfaring derimot har en 

mer positiv sammenheng med elevresultater, men det overordnede bildet er ikke så sterkt. 

Mens en majoritet av studier finner positive effekter, så er bare en minoritet av alle estimater 

statistisk signifikante (Hanushek & Rivkin, 2005). Murnane & Phillips (1981b) og Rivkin et 

al. (2005) fant ikke-lineære sammenhenger, og sistnevnte fant at erfaringseffektene er 

konsentrert de første årene som lærer.  

4.1.3 Resultatbaserte mål på kvalitet 

En annen innfallsvinkel i studiet av lærerkvalitet er resultatbaserte mål. Her defineres 

lærerkvalitet kun gjennom resultatbaserte mål på lærereffektivitet (Hanushek & Rivkin, 

2006). Hovedideen er å undersøke den totale lærereffekten gjennom å se på forskjeller i 

vekstrater av studentresultater på tvers av lærere. En god lærer vil følgelig være en som 

konsistent får til høy læringsvekst hos elevene sine, mens en dårlig lærer vil være en som 

konsistent produserer lav læringsvekst. Innfallsvinkelen er fristende av forskjellige grunner: 

for det første så krever den ikke et valg av spesifikke lærerkarakteristikker, et valg som ofte 

begrenses av dataene man har tilgjengelig, og for det andre så trenger den ikke kunnskap om 

hvordan forskjellige karakteristikker kan interagere i produksjonen av prestasjoner. For det 

tredje så gir den et referansepunkt for betydningen av variasjoner i lærerkvalitet som man vil 

kunne sammenligne enhver spesifikk ferdighet eller typer av policyintervensjoner opp mot 

(Hanushek & Rivkin, 2006). Det er mange studier som har forsøkt denne innfallsvinkelen til 

studier av lærerkvalitet (Hanushek, 1971, 1992; Armor, Conry-Osegura, Cox, King, 
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McDonnell, Pascal, Pauly, Zellman, 1976; Murnane, 1975; Murnane & Phillips 1981a; 

Rockoff, 2004; Rivkin et al., 2005; Hanushek et al. 2005). Når man ser nærmere på disse 

studiene ser man vanskelighetene som må overvinnes for å kunne estimere variasjonen i 

overordnede lærereffekter (Hanushek & Rivkin, 2006). De store truslene mot denne typen av 

estimering av variasjon i lærerkvalitet stammer fra de ikke-randomiserte fordelingene av 

familier mellom skoler, den ikke-randomiserte fordelingen av elever mellom klasserom og 

måleutfordringer i testene. Hva måler man som kvalitet og med hvilket utgangspunkt måler 

man fra? En middels lærer med en klasse med et svært lavt utgangspunkt vil kunne få 

kjempeeffekter dersom det man måler er endring i kunnskap fra et tidspunkt til et annet, mens 

en flink lærer med en klasse med et veldig godt akademisk utgangspunkt vil kunne komme i 

en situasjon hvor endringen i testen viser seg minimal fordi elevene allerede var på et så høyt 

nivå. Derfor må det stilles høye krav til hvordan man skal måle dette og følgelig hva som 

ligger i lærerkvalitet.  

I en studie utført av Hanushek (1992) med minoritetselever med lav sosio-økonomisk status, 

og hvis gjennomsnittlige resultater i grunnskolen var under det landsgjennomsnittet, viste at 

lærere nær toppen på kvalitetsdistribusjonen kan få et års ekstra læring ut av sine elever enn 

lærere nærmere bunnen. Lærerne som ble sammenlignet var de som lå på femte prosentil og 

95. prosentil. Det vil si at en god lærer vil bidra til 1,5 klasseekvivalenter ut av sine elever, 

mens en dårlig lærer bare vil få 0,5 år i løpet av et akademisk år. Rivkin, et al. (2005) bruker 

en mer konservativ estimator. De finner også betydelige estimater i lærerkvalitetsvariasjon: 

Når man beveger seg fra en gjennomsnittlig lærer til en ved 85. prosentilet (ett standardavvik 

over i lærerkvalitet), øker elevresultatene med over fire prosentilplasseringer i et gitt år. Ut i 

fra deres data tilsvarer resultatet en reduksjon på rundt 10 elever per klasse. Hanushek & 

Rivkin (2006) hevder at disse resultatene underrapporterer den faktiske variasjonen i kvalitet 

blant lærere, og andre beregninger gjort av Hanushek et al. (2005) viser at variasjonen innad 

på skoler er så mye som 50 % større. 

4.1.4 Elevers rapportering av lærerkvalitet 

Som vist har alle innfallsvinklene til studiet av lærerkvalitet sine svakheter og styrker og de 

setter hver for seg krav til hva slags datamateriale man har. I spørreskjemaet utarbeidet av 

Tømte og Sjaastad (2014) stilles nettelevene ovenfor påstanden Jeg har en god nettlærer. Det 

kan argumenteres for at det er et godt mål på hvorvidt nettlæreren faktisk er god eller ikke. 
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Det er grunn til å tro at elever selv har en formening om hva som gjør en lærer god og at det 

på bakgrunn av forventningene som blir stilt vil kunne sies å være et objektivt mål og på 

mange måter et bredere mål enn å se på resultater eller lærerkarakteristikker; ettersom dette 

åpner opp for mange ulike former for tolkninger av kvalitet. Videre er det innlysende at 

elevenes stemme bør høres når det kommer til lærerkvalitet, da det er de som er i 

klasserommet til læreren daglig. Tilbakemelding fra brukerne har en iboende verdi. Den store 

faren ved et slikt mål er at lærerkvalitet fort kan ende opp som en sort boks. Dette 

problematiseres ytterligere av at det ikke er mulig med det datamaterialet som foreligger, å 

koble elev med karakterer eller klasse eller lærer. Det vil derfor bli svært viktig å se på hva 

som har sammenheng med elevrapporteringen av lærerkvalitet. Sånn sett kan det hevdes at 

den elevrapporteringen som gjøres om lærerkvalitet tjener to formål: for det første gir det et 

mål på hvorvidt elevene selv, ut i fra de kriterier de måtte sette, synes de har en god nettlærer 

eller ikke. For det andre vil det gi informasjon om hva elevene legger i det å være en god 

nettlærer. Det siste igjen er interessant å se opp imot teorier rundt hva som utgjør en god 

lærer. Dette vil videre kunne gi indikasjoner på hvorvidt elevenes rapportering av 

lærerkvalitet er multidimensjonell, i det at den viser en sammenheng med flere av de etablerte 

kriteriene for lærerkvalitet. Elevrapportering av lærerkvalitet gjennom elevevalueringer har i 

liten grad blitt brukt i grunnskole og videregående skole (Hattie, 2009). På høyere nivå brukes 

det oftere og der har de vist seg som reliable, relativt valide og gyldige i den forstand at de 

testes mot bias (Marsh, 2007). Cohen (1981) fant en høy korrelasjon mellom samlet rangering 

av lærere og elevprestasjoner. Sammenhengene var høyest for undervisningsferdighet og 

kunnskap i faget, for planlegging og organisering av undervisningen, for gjensidig forståelse 

med elevene og for tilbakemeldinger. Lærerkvalitet handler ikke om hvorvidt lærerne er 

flinke eller ikke, eller om kollegene deres ser på dem som dyktige; det handler om hvorvidt 

elevene ser på dem som dyktige. Det er elevene som sitter i klassene og som vet hvorvidt 

læreren ser læring gjennom deres øyne, og de vet hvilken kvalitet lærer-elev-relasjonen har 

(Hattie, 2009). Dette er et viktig argument for det målet på lærerkvalitet som skal brukes i 

denne oppgaven.  
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5 Datamaterialet og metode  

I dette kapitlet skal forskningsdesignet som brukes i denne oppgaven presenteres. Dette skal 

danne grunnlaget for å se på lærerrollen i Den virtuelle matematikkskolen og svare på det 

overordnede temaet for denne oppgaven: hva som er trekk ved en god lærer og hvordan 

lærerrollen endrer seg i overgangen fra det fysiske til det virtuelle klasserommet. 

Først vil kildene til datamaterialet presenteres, deretter vil reliabilitet og validitet løftes. 

Videre foretas det en avgrensning og utvelgelse av undersøkelsens enheter. Så vil den 

avhengige og de uavhengige variablene presenteres og det vil vises fordelingene på disse. 

Videre vil verdien av en kvantitativ, statistisk analyse til dette formålet argumenteres for. 

Bruken av spørreskjemadata vil også forsvares.  

5.1 Kilder til datamaterialet  

Dataene som skal brukes i denne oppgaven er såkalte foreliggende data (Hellevik, 2009), da 

de er samlet inn av Tømte & Sjaastad (2014) med den hensikt å evaluere DVM og uavhengig 

av denne oppgaven. Det som kan tale mot å benytte foreliggende data er at relevansen og 

påliteligheten kan være usikker (Hellevik, 2009). Materialet ble samlet inn med den hensikt å 

undersøke andre problemstillinger enn den som skal undersøkes her, men inneholder 

fremdeles en del spørsmål som kan knyttes opp mot det oppgaven ønsker å svare på. Det gjør 

at materialet er egnet til det formålet det brukes til. 

Datasettet som ble stilt til disposisjon til denne oppgaven er helt anonymisert, inneholder 

ingen kjennetegn, utover kjønn og hvilket klassetrinn eleven går på. Det er altså ikke mulig å 

gruppere elevene i klasser og det er heller ikke mulig å se hvilken karakter de har oppnådd. 

Dataene er såkalt enquete, i det at det er snakk om selvutfylling av spørreskjema (Hellevik, 

2009). Spørreskjemaene ble distribuert over nett og et mulig problem med det er at mange 

respondenter ikke svarer. I dette tilfellet var det blant de som fremdeles deltok i DVM-1T 52 

% som svarte (107 av 207 besvarte) og 56 % (88 av 157 besvarte) blant de som hadde sluttet 

(Tømte & Sjaastad, 2014). E-posten som ble sendt til respondentene inneholdt en kortfattet 

tekst om evalueringen, betydningen av deres besvarelse, frivillighet i det å delta, at 

undersøkelsen var meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, at undersøkelsen var 

anonym og hvor lang tid undersøkelsen ville ta (Tømte & Sjaastad, 2014).   
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5.2 Reliabilitet og validitet 

Validitet er en funksjon av metodeprosedyrene brukt i undersøkelsen og handler i hovedsak 

om å begrense feil (Lund, 2002). Det handler om hvorvidt vi måler det vi ønsker å måle, og 

om vi kan trekke slutninger ut fra resultatene i undersøkelsen. Validitetsproblemet oppstår 

fordi forskeren beveger seg mellom to plan, teoriplanet og empiriplanet. Når problemstillinger 

formuleres eller resultater tolkes, befinner man seg på teoriplanet. Arbeidet med å samle inn 

og behandle data foregår derimot på empiriplanet. Det må være samsvar mellom bruken av 

samme begrep på de to planene. 

At den operasjonelle definisjonen er klar og presis, har stor betydning for om innsamlingen og 

behandlingen av data kan gjennomføres med høy grad av reliabilitet, eller nøyaktighet. De to 

forholdene bestemmer sammen datas validitet, eller en oppgaves gyldighet eller relevans. Høy 

reliabilitet er en nødvendig forutsetning for at data skal ha høy validitet, men er ikke en 

tilstrekkelig betingelse for dette. At data er samlet inn og behandlet på en nøyaktig måte er 

ingen garanti for at de kan brukes til å belyse den foreliggende problemstillingen (Hellevik, 

2009). Som tidligere nevnt er dataene foreliggende. De er samlet inn av Tømte & Sjaastad 

(2014) som en del av deres følgeforskning på DVM. Det er ingenting som tilsier at dette ikke 

er gjort på en skikkelig måte – det ble sendt ut et forslag til spørreskjema til relevante parter 

og mottatt tilbakemeldinger. På bakgrunn av disse, ble det gjort viktige endringer i 

spørreskjemaet (Tømte & Sjaastad, 2014). Alle data ble automatisk lagt inn i SPSS, som også 

ble brukt til denne oppgaven. Det er ikke mulig å teste reliabiliteten gjennom å gjennomføre 

en ny måling på samme utvalget, da denne oppgaven ble påbegynt nesten ett år etter at 

piloteringen var over og følgelig var det ingen av deltagerne som fremdeles var en del av 

DVM. Det skal senere i denne oppgaven opprettes indeksvariabler og det er med på å øke 

reliabiliteten ved at flere målinger av samme egenskap slås sammen (Hellevik, 2009). Det er 

ulike typer validitet og fire av dem skal behandles her.  

5.2.1 Statistisk validitet 

God statistisk validitet forekommer dersom det kan trekkes en holdbar slutning om at 

sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel eller tendensen er statistisk 

signifikant og rimelig sterk. Det vil følgelig i denne oppgaven utføres signifikanstester for 

hver av de statistiske utregningene som gjøres.  
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5.2.2 Indre validitet 

Dette handler om den kausale relasjonen mellom avhengig og uavhengige variabler (Ringdal, 

2009). I et ikke-eksperimentelt design er det ikke mulig å oppnå full eksperimentell kontroll 

og følgelig ikke mulig å trekke sikre konklusjoner om kausalitet (Ringdal, 2009). Truslene 

mot indre validitet vil i stor grad gjelde usikkerhet om hva som er årsak og hva som er 

virkning av variablene i undersøkelsen (Ringdal, 2009). I denne oppgaven handler indre 

validitet om hvorvidt de observerte sammenhengene mellom de ulike variablene, målt i 

bivariat analyse samt regresjonsanalyse, viser det de har til hensikt å måle og at det ikke er 

andre faktorer som kan forklare forholdet mellom variablene. Den indre validiteten i denne 

oppgaven ivaretas gjennom det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for å anta hvilken 

vei årsakssammenhengene går. Som senere vil bli belyst, vil det brukes multippel 

regresjonsanalyse. Selv om det ikke vil være mulig å fullt ut sjekke den indre validiteten, da 

eksperimentering med variablene ikke er aktuelt, så er den multiple regresjonsanalysen et 

godt mål da den kontrollerer for andre relevante variabler som tas med i analysen. 

5.2.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet handler om hvorvidt man empirisk måler det teoretiske begrepet som man 

ønsker å måle (Lund, 2002). Følgelig handler det om operasjonaliseringen av kategoriene som 

brukes i denne oppgaven og om de er valide, altså om de måler det teoretiske begrepet vi 

ønsker å måle. I fag som pedagogikk er begrepsvaliditet et viktig tema da det er vanskelig å 

måle abstrakte begreper. Begrepsvaliditetsproblemet oppstår når vi ikke kan måle den 

egenskapen vi har definert teoretisk direkte. I stedet bruker vi en såkalt proxy, en variabel vi 

tror påvirker eller blir påvirket av den teoretiske variabelen (Hellevik, 2009). Forskeren tar en 

skjønnsmessig vurdering om den operasjonelle definisjonen svarer til den teoretiske 

definisjonen (Hellevik, 2009). Begrepsvaliditet vil drøftes innledningsvis under 

presentasjonen av variablene i punktene 5.4 og 5.5. Begrepsvaliditeten styrkes ytterligere ved 

at antagelsene om at ulike variabler måler samme fenomen, sjekkes gjennom faktoranalyse og 

at det opprettes indeksvariabler. 
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5.2.4 Ytre validitet  

Dette angår det å generalisere fra utvalg til populasjon. Selv om en variabel fører til endring i 

en annen variabel for utvalget som brukes, betyr ikke det at det automatisk kan generaliseres 

til resten av populasjonen (Ringdal, 2009).  Det er en fordel at utvalget er en så stor andel som 

mulig av populasjonen vi ønsker å si noe om, da dette gjør det lettere å generalisere. Den ytre 

validiteten kan sies å være rimelig sterk i dette tilfellet dersom den populasjonen vi ønsker å si 

noe om er elever som fremdeles deltok i DVM i piloteringen skoleåret 2013/2014, men det 

skal tas store forbehold før det generaliseres til en større og mer heterogen populasjon. 

5.3 Avgrensning og utvelgelse av undersøkelsens 

enheter 

Datamaterialet inneholder svarene gitt av elever som på det gitte tidspunkt enten fremdeles 

var med i Den virtuelle matematikkskolen eller som hadde vært med, men sluttet. Utvalget er 

blitt gruppert ut i fra om de fortsatt er med eller ikke. De som fortsatt er med er de som skal 

ses på i denne oppgaven. Deretter fjernes de som ikke går i 10. klasse (8. og 9. klassinger). 

Dette reduserte utvalget med 7 enheter, slik at det ble 100 enheter igjen som fremdeles var 

med i DVM og som gikk i 10.klasse. Grunnen til å ekskludere de som gikk i lavere klasser var 

for å sikre at enhetene som undersøkes har så likt utgangspunkt som mulig. Følgelig er 

enhetene som skal undersøkes i denne oppgaven elever i 10. klasse som på 

undersøkelsestidspunktet var med i Den virtuelle matematikkskolen.  

5.4 Den avhengige variabelen 

Jeg har en god nettlærer brukes som avhengig variabel. Tidsrekkefølgen mellom variablene 

er vanskelig å slå fast helt sikkert, så det tas utgangspunkt i teorien. På bakgrunn av 

redegjørelsene rundt lærerkvalitet kan det argumenteres for at det er teoretisk holdepunkt for å 

hevde at verdiene på de uavhengige variablene har kommet før i tid enn på den avhengige.  

I denne oppgaven vil elevers egenrapportering om hvorvidt deres egen nettlærer er god eller 

ikke, brukes som indikator på lærerkvalitet. Elevers egen oppfatning av lærerkvalitet er et 

viktig mål, da det ivaretar et brukerperspektiv og potensielt kan løfte frem nye aspekter og 

nyanser rundt hva som kan sies å være en god lærer. Denne påstanden er gitt i et batteri av 

spørsmål i en større spørreundersøkelse. Som svar på denne påstanden ble elevene bedt om å 
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krysse av på en firepunkts skala med benevningene 1. «Uenig», 2. «___», 3. «___» og 4. 

«Enig». Fordelingen på denne variabelen er svært skjev. Av maksimalt 4, får læreren et 

gjennomsnitt på 3,55. Dette gjør at det er vanskelig å peke på noen variasjoner.  

Tabell 2 - Jeg har en god nettlærer 

Variabel Gjennomsnitt Standardavvik Min Max 

Jeg har en god 
nettlærer 3,55 0,788 1 4 

 

På bakgrunn av det, samt spørsmålslyden vil denne variabelen dikotomiseres. En god 

nettlærer er ikke et sterkt uttrykk og det er heller ikke svaret «Enig». Derfor gis det som 

verdien 1, mens resten får verdien 0. Under følger fordelingen på denne variabelen: 

Tabell 3 – Jeg har en god nettlærer dikotomisert 

Variabel Gjennomsnitt Standardavvik Min Max 

Jeg har en 
god 
nettlærer 0,7 0,46 0 1 

 

En positiv bieffekt av å endre denne til en dikotomi hvor kun verdi 4 gir høy verdi, er at 

begrepsvaliditeten kan sies å styrkes. Det er klarere at vi måler elevenes oppfatning av om de 

har en god nettlærer, da verdien «Enig» er den eneste som settes som høy verdi. Det reduserer 

eventuell tvetydighet og øker sannsynligheten for at elevenes mening fanges opp. 

Variabelen befant seg på ordinalnivå, all den tid verdiene på variabelen var gjensidig 

utelukkende og rangordnet, mens det ikke var mulig å fastsette avstanden mellom dem. Når 

den er endret til en dummyvariabel oppnås dikotomiens fordeler når det gjelder mulighet til å 

bruke analyseteknikker som forutsetter høyt målenivå (Hellevik, 2009).  

Av den ovenstående tabellen kan vi se at målet har et snitt som er et stykke over midtpunktet i 

skalaen. Dette indikerer en generell tilfredshet fra elevenes side med nettlæreren sin. Videre 

kan det pekes på at variabelen ikke er helt normalfordelt og fremdeles er noe venstreskjev. 

Den er imidlertid forbedret og kan fungere tilfredsstillende til formålet. 

Den avhengige variabelen som ses på i dette studiet er en såkalt holdningsvariabel (Hellevik, 

2009). Det kan sies å være relativt ustabile og private egenskaper ved individet. Derfor har det 
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vært viktig å ta utgangspunkt i teorien om lærerkvalitet og ut fra den sett på hvilke variabler 

som kan ha sammenheng med variasjon i hvorvidt læreren oppfattes som god av elevene.  

5.5 Uavhengige variabler 

Med tanke på at datamaterialet ikke er samlet inn med den hensikt å undersøke det samme 

som skal undersøkes i denne oppgaven, kan det ikke forventes at man kan finne svar på alt 

man ønsker å finne svar på. Noen av variablene kan videre gi indikasjoner på flere enn én 

kategori. Det vil ofte være slik at antallet variabler som inngår i en egenskap som skal 

undersøkes, er langt større enn det som på den ene side er praktisk og hensiktsmessig å ta med 

i undersøkelsen, og på den annen side det som faktisk foreligger i det konkrete tilfellet 

(Hellevik, 2009). I beste fall kan det snakkes om et utvalg av de relevante variablene, og at 

disse er så representative for de øvrige som mulig. I enkelte av underkategoriene finnes det 

ikke variabler som kan si noe om dem. 

5.5.1 Læringsmiljø 

Det kan sies å være avgjørende for om en lærer er god i det fysiske klasserommet at hun har 

relasjonskompetanse, evner å skape et godt psykososialt klassemiljø, at hun har et godt 

elevsyn og høye, men realistiske forventninger til elevene sine, samt at hun har gode 

lederegenskaper og således praktiserer god klasseromsledelse. Dette kan sies å være 

bestanddeler i det å skape et godt læringsmiljø. Her vil det pekes på variabler som kan si noe 

om læringsmiljøet i DVM. Det vil bare presenteres de underkategoriene hvor det foreligger 

variabler som kan si noe om læringsmiljøet.  

Relasjonskompetanse 

Som tidligere nevnt i beskrivelsen av DVM (kap. 2), var undervisningstiden i form av 

klasseromsundervisning med lærer mindre enn hva som er vanlig i det tradisjonelle 

klasserommet (120 minutter i motsetning til 225). Dette kan legges til grunn for en antagelse 

om at det å skape gode relasjoner mellom læreren og hver enkelt elev da også vil avhenge av 

hvorvidt de har hatt kontakt utenom undervisningstiden. Dette vil følgelig ikke kunne måle 

relasjonskompetanse direkte, men om forutsetningene for dette har foreligget. Det er gitt fem 

spørsmål til elevene som måler grad av kontakt mellom hver enkelt elev og dennes nettlærer 

utenom undervisningen.  
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Slik ser svarfordelingen på spørsmålene ut: 

Figur 1. Kontakt mellom elev og nettlærer utenfor undervisningstiden 

 

Som vi ser av diagrammet ovenfor er det kun på to av spørsmålene at over 50 % av elevene 

har svart at de har hatt kontakt med nettlæreren utenom undervisningen: Gjennom å ha møtt 

nettlæreren personlig og mailet med nettlæreren utenfor undervisningen. I det hele tatt kan det 

hevdes at det har vært lite kontakt mellom læreren og elevene utenfor undervisningen i DVM.  

Et godt psykososialt klassemiljø 

Dersom lærerrollen er lik i det virtuelle klasserommet og kriteriene for hva som utgjør en god 

lærer er de samme i det vi beveger oss fra det fysiske til det virtuelle, bør et godt psykososialt 

klassemiljø ha betydning for rapportering av lærerkvalitet også i det virtuelle klasserommet. 

Med tanke på at spørreskjemaet som brukes som datagrunnlag er utfylt av elevene, vil det 

naturlig nok være vanskelig å si noe om arbeidsmiljø. Det er følgelig klassemiljø det vil 

fremheves indikatorer for. Variablene vil kunne gi indikasjoner på om elevene opplever 

klassemiljøet som trygt, at de tør å ta ordet, om elevene er aktivt deltagende og om de søker 

hjelp. Dette er faktorer som, gitt høy verdi, kan ses på som en viktig del av et godt 

psykososialt klassemiljø. Fordelingen på variablene ser slik ut: 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Møtt nettlærer personlig

Mailet med nettlæreren utenfor undervisningstiden

Chattet med nettlæreren utenfor undervisningstiden

Hatt videosamtale med nettlæreren utenfor
undervisningstiden

Hatt annen kontakt med nettlæreren utenfor
undervisningstiden

Aldri 1-2 ganger 3 ganger eller mer
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Figur 2. Psykososialt klassemiljø 

 

Figur 3. Søker hjelp 

 

 

Fire av disse variablene kan sies å være deskriptive i den forstand at de ber elevene om å gi 

uttrykk for hvorvidt de enten deltar regelmessig i faglig diskusjon på chatten, deltar 

regelmessig i faglig diskusjon med mikrofon, om de søker hjelp fra medelever og om de søker 

hjelp fra nettlæreren. De gir ingen svar på hvorfor eller hvorfor ikke. De to andre variablene, 

jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å komme til orde og jeg føler 

meg fri til å komme med tilbakemeldinger på undervisningen, hinter om grunnene til at man 

føler det slik. Som man ser av fordelingene over, er de ulike variablene operasjonalisert litt 

ulikt. De tre øverste strekker seg fra enig til uenig, mens de tre siste går fra aldri til ofte. Som 

kan leses ut av den øverste figuren, er det relativt få av elevene som aktivt deltar i faglig 

diskusjon i klasserommet, enten med mikrofon eller på chatten. 42,9 % av elevene sier seg 

enig i at de føler seg fri til å komme med tilbakemeldinger på undervisningen, det er 5,1 % 

som sier seg uenig, mens resten befinner seg et sted i midten. Det er bare 7,2 % som oppgir 

ofte når de blir møtt med påstanden «Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så 

vanskelig å komme til orde», samtidig er det kun 41,2 % som sier at det aldri forekommer. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon på chatten

Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon med
mikrofon

Uenig ______ ______ Enig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg søker hjelp fra nettlæreren

Jeg søker hjelp fra medelever

Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så
vanskelig å komme til orde

Aldri ______ ______ Ofte
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Når det kommer til det å søke hjelp, kan det pekes på at de som ofte søker hjelp, primært gjør 

det av medelever, mens det er færre som ofte søker hjelp fra nettlæreren.  

Klasseromsledelse 

Som tidligere påpekt kan lærerens undervisningshandlinger med hensyn til organisering og 

strukturering av undervisningen klassifiseres som klasseromsledelse (Nordenbo et al., 2008). 

Gitt at klasseromsledelse er en tilsvarende viktig faktor i det å være en god lærer i det 

virtuelle klasserommet, bør en kunne se indikatorer på dette i datamaterialet. Det burde tilsi at 

følgende variabler har en sammenheng med elevenes oppfatning av lærerkvalitet:  

Figur 4. Klasseromsledelse 

 

Oversikten viser at 89 % elever gir verdien 3 eller 4 på at undervisningsøktene virker godt 

planlagt, 78 % med verdien 3 eller 4 på at øktene er effektive og 78 % gir verdien 3 eller 4 på 

at undervisningsøktene har passelig varighet. Kontrollvariabelen her som er satt opp med 

motsatt fortegn viser at et klart flertall av elevene, 83 %, gir verdien 1 og 2 på hvorvidt det 

forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og informasjon. Dette indikerer at elevene stort 

sett er enige i at lærerne gjør det godt på de utvalgte variablene og dette kan muligens 

indikere god klasseromsledelse, slik variablene er operasjonalisert.  

Selvregulering 

Ifølge Nordenbo et al. (2008) og Wharton-McDonald et al. (1998) er det en klar sammenheng 

mellom læreres klasseromsledelse og elevers selvregulering. Derfor er det interessant om det 

finnes noen indikatorer på hvorvidt elevene i DVM kan sies å være selvregulerte eller ikke. 
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Figur 5. Indikasjon på fravær av selvregulering 

 

Som vi kan se av figuren er det kun 5 % av elevene som sier seg enig i påstanden om at de 

driver med andre ting underveis i undervisningen. Det er 23,5 % av elevene som setter 

verdien 3 eller 4 på påstanden. På den annen side kan det pekes på at det er 36,7 % av elevene 

som gir denne verdien 1. «Uenig». Dette kan ses på som en indikasjon på at det relativt ofte 

forekommer at elever gjør andre ting underveis i undervisningen.  

5.5.2 Didaktikk 

Denne kategorien er utarbeidet på bakgrunn av tanken om en kombinasjon av kunnskap om 

innhold og pedagogikk og hvordan dette gis uttrykk i klasserommet. Denne kategorien består 

av det å gi tilbakemeldinger, verbale ferdigheter, pedagogisk kunnskap og 

undervisningsmetode. Av disse underkategoriene finnes det variabler som kan indikere 

viktigheten av tilbakemeldinger på elevenes vurdering av nettlæreren sin.  

Tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger en essensiell del av det å virke som en god lærer. Tilbakemeldinger her er 

ikke snakk om en type «bra jobba», men er oppgavespesifikk og må gå ut på hva som kan 

forbedres, hva som kan bidra til at eleven tar det neste lille steget. Videre er det viktig at det 

legges til rette for at eleven kan gi tilbakemeldinger til læreren på undervisningen, slik at den 

kan gjøres mest mulig målrettet. Gitt at tilbakemeldinger er tilsvarende viktig i DVM som i 

det fysiske klasserommet vil det være grunn til å tro at det vil gi seg utslag gjennom de tre 

variablene som tar for seg tilbakemeldinger: Jeg får tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør i 

DVM, Jeg føler meg fri til å komme med tilbakemeldinger på undervisningen og Læreren 

beskriver hva jeg må jobbe videre med. De to første variablene kan ses på som forutsetninger 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale medier,
andre ting) underveis i undervisningen

Uenig _______ _______ Enig
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for at gode tilbakemeldinger kan gis, mens den siste variabelen er et bedre mål på hvorvidt 

slik tilbakemelding forekommer i DVM. Slik ser fordelingene på disse variablene ut: 

Figur 6. Tilbakemeldinger fra læreren til eleven og fra eleven til læreren 

 

Det er få som sier seg uenig i noen av disse påstandene, men det varierer hvor mange som sier 

seg enig og klart færrest på variabelen Læreren beskriver hva jeg må jobbe med videre. 69 % 

av elevene har verdien 3 eller 4 på variabelen jeg får tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør i 

DVM, 57 % svarer 3 eller 4 på spørsmålet læreren beskriver hva jeg må jobbe med videre. 

Dette tyder på en logisk konsistens i svarene, gitt at det er en forutsetning at det gis 

tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres for at læreren skal kunne beskrive hva det må jobbes 

videre med. 

5.5.3 Teknologi 

Her skal det ses på hvilke spesifikke teknologivariabler som kan spille inn på hvorvidt 

elevene anser sin nettlærer som god eller ikke. Variablene og fordelingene her er:  

Figur 7. Lærerens tekniske kompetanse 
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Figur 8. Det å være nettelev 

 

Disse variablene sier noe om ulike dimensjoner rundt synkron undervisning i et virtuelt 

klasserom som også kan relateres til læreren. Delvis er det variabler som går på den rent 

tekniske kompetansen til læreren, slik som at læreren holder det ryddig og oversiktlig på 

Adobe Connect-sidene i undervisningen og tilstedeværelsen eller fraværet av tekniske 

problemer. Det er også variabler som går mer på hvordan det er å være nettelev og det kan 

hevdes at en variabel som Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å 

forklare problemet på nettet ikke går direkte på læreren. Det kan stemme, men det bør likevel 

anføres at dette er faktorer som en god nettlærer bør ta innover seg og forsøke å kompensere 

for. I litteraturgjennomgangen ble det slått fast at tilbakemeldinger fra elevene til læreren om 

hva de har utfordringer med er viktig. Følgelig bør det tilstrebes aktivt fra læreren å legge til 

rette for at elevene på enklest mulig måte skal kunne gi tilbakemelding. Det er feil å skulle gi 

læreren all skyld i fraværet av slik tilbakemelding, men hun må ta sin del av ansvaret.  

Det kan også drøftes hvorvidt variabler som Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale 

medier, andre ting) underveis i undervisningen bør være med i en slik kategori. Det vil i så fall 

ikke være fordi det at man gjør andre ting i løpet av undervisningen er noe nytt, men at det 

potensielt kan få et helt annet omfang fordi det i stor grad er fravær av kontroll. Det er valgt 

ikke å inkludere den i denne kategorien, da hvorvidt dette direkte har med teknologi å gjøre er 

vanskelig å slå fast. Det må videre nevnes at det kan være problematisk at enkelte av påstandene 

elevene blir bedt om å ta stilling til kan være relativt ledende. Det er heller ikke slik at man kan 

velge blant mulige forklaringer på påstandene Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det 

er så vanskelig å forklare problemet på nett og Det oppstår misforståelser mellom meg og 

læreren/medelevene mine fordi vi kommuniserer på Adobe Connect og ikke i et klasserom. 

Potensielt er det problematisk da elever, dersom de ikke reflekterer rundt spørsmålene, kan 

attribuere sine følelser på de tingene som blir foreslått for dem. Likevel sier disse variablene 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Det oppstår misforståelser mellom meg og
læreren/medelevene mine fordi vi kommuniserer

på Adobe Connect og ikke i et klasserom

Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er
så vanskelig å forklare problemet på nett

Aldri ______ ______ Ofte
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noe om hvorvidt de ferdighetene som det forutsettes at trengs for å være en god nettlærer, er 

tilstede eller ikke, og således gir et mål som er viktig å ha med. 

88 % av elevene har svart enten verdien 3 eller 4 på påstanden om at læreren holder det 

ryddig og oversiktlig på Adobe Connect-sidene i undervisningen og det er et stort flertall som 

sier seg enig i påstanden, 59,2 %. 27 % av elevene har svart verdiene 3 eller 4 på påstanden 

om at det forsvinner mye tid til tekniske problemer, 28 % av elevene har svart verdiene 3 eller 

4 på påstanden om Det oppstår misforståelser mellom meg og læreren/medelevene mine fordi 

vi kommuniserer på Adobe Connect og ikke i et klasserom, og 25 % av elevene på påstanden 

«Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å forklare problemet på nett.  

5.6 Hvorfor kvantitativ metode? 

Med utgangspunkt i problemstillingene kan det sies å ha vært nødvendig med et kvantitativt 

design. Utgangspunktet, den gode læreren, er konseptualisert og sammenfattet på bakgrunn av 

generaliseringer som skal gjøre seg gjeldende på tvers av tid, sted og rom. Det som er 

oppgavens formål er å se på hvorvidt disse generaliseringene også gjør seg gjeldende i Den 

virtuelle matematikkskolen.  

5.7 Spørreskjemadata – for og i mot 

Den store fordelen med spørreskjemadata er at vi får tilgang til vurderinger gjort av de 

enhetene som undersøkelsen omhandler i et format som egner seg til sammenligning. Dette 

kan potensielt gi et unikt innblikk i beveggrunner, holdninger og tanker og som igjen 

potensielt kan generaliseres. Et problem med et slikt engangsinnblikk er at det kan være 

vanskelig å si om det som finnes vil gjøre seg gjeldende også på et senere tidspunkt. Det kan 

ha forekommet påvirkninger som det ikke kontrolleres for og tilfeldigheter kan ha vært i spill. 

Et argument for at noe slikt kan forekomme er at vi her har med holdningsvariabler å gjøre.  

5.8 Metode 

Metodene som skal brukes for å analysere datasettet er bivariat analyse, faktoranalyse og 

regresjonsanalyse. Bivariat analyse er valgt for å se på sammenhenger mellom den avhengige 

variabelen og hver enkelt av de uavhengige. Faktoranalyse brukes for å lage indeksvariabler 
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på bakgrunn av de teoretiske kategoriene. Den multiple lineære regresjonen brukes fordi den 

gir mulighet til å studere sammenhengen mellom den avhengige variabelen og flere 

uavhengige variabler og at de uavhengige variablene kontrolleres for hverandre.  

5.8.1 Bivariat analyse 

Det tas ut krysstabeller for å se på den bivariate sammenhengen mellom den avhengige 

variabelen og hver av de uavhengige. I den bivariate analysen vil det brukes korrelasjonsmål 

mellom den avhengige og de uavhengige variablene. Hvilke mål som brukes er avhengig av 

målenivå på variablene. I den bivariate analysen er den avhengige variabelen dikotomisert og 

kan således brukes på alle målenivåer som en dummyvariabel, mens de uavhengige variablene 

befinner seg på ordinalnivå. Dette gjør at de uavhengige variablene har mellom 2 og 4 verdier, 

mens den avhengige variabelen har 2. Dette gjør at Gamma kan fremstå som det mest 

passende målet, da enkelte av rutene i tabellene har færre enn fem enheter. Det utelukker 

bruken av Kji, Fi og Cramer`s V. Spearman Rho kan utelukkes da det kreves at det er en del 

verdier på variablene. Tau ville vært en annen mulighet, men det anbefales ikke å bruke det 

dersom det er få verdier på variablene, da det kan bli mange ties selv om sammenhengen 

skulle være sterk (Øhrn, 2009). Gamma måler grad av monoton sammenheng mellom to 

variabler og tar ikke hensyn til ties. Monoton sammenheng vil si at noe stiger hele tiden eller 

synker hele tiden. Det som måles her er da altså i hvilken grad en skalaenhets økning på den 

ene variabelen alltid gir en økning eller senkning på den andre variabelen. Det gis en verdi på 

mellom -1 og 1 hvor -1 tilsier perfekt negativ monoton sammenheng, 0 tilsier ingen 

sammenheng og 1 tilsier perfekt positiv monoton sammenheng. Det må anføres at Gamma gir 

høye verdier, høyere enn de andre målene, og har med en liten n, høyere krav til styrken på 

sammenhengen før den er signifikant. Dette kommer av at Gamma utelater ties og kun ser på 

ordnede par (Hellevik, 2009). Gamma kan tolkes som 0,0 til 0,3 svak sammenheng, 0,3 til 0,5 

moderat sammenheng og over 0,5 som sterk sammenheng og over 0,8 som svært sterk 

sammenheng. Det gjelder at en gjerne bruker de mest avanserte statistiske mål som de to 

variablenes målenivåer tillater (Hellevik, 2009). Etter den bivariate analysen, vil de 

uavhengige variablene omkodes til dummyvariabler for å kunne gjøre mer avanserte 

statistiske analyser. Det vil tas utgangspunkt i ytterverdien 0 eller 4 som 1 og resten som 0, 

det vil gjøres unntak på variablene som har med antall møter med nettlæreren, da de er kodet 

fra 1-3 og verdien 1 = Aldri møtt nettlæreren, mens de to andre verdiene er 1-2 ganger og 3 

ganger eller mer. Denne vil kodes 1=0 og 1 og 2 = 1. Dette er et valg som delvis er gjort for å 
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gjøre det likt på alle variablene, men er også et produkt av utformingen til spørreskjemaet. I 

de firedelte skalaene er det ikke satt noen forklaring på hva verdiene 2 og 3 vil tilsi og det vil 

gjøre at den som gjør analyser subjektivt må tolke hva som kan tenkes å ligge i dem. 

5.8.2 Faktoranalyse 

På bakgrunn av de dikotomiserte, uavhengige variablene i hver kategori vil additive 

indeksvariabler utarbeides. En additiv indeks baserer seg på summen eller gjennomsnittet av 

verdiene på de variablene som tas med som indikatorer. Alle indikatorer behandles således 

likeverdig (Berglund, 2004). For de fleste formål er hensikten å konstruere indekser som 

fanger opp ulike aspekter ved en kompleks underliggende latent variabel (Berglund, 2004). 

Det vil brukes faktoranalyse innad i de ulike underkategoriene for å se hvorvidt variablene 

hører til samme teoretiske variabel (Berglund, 2004) og metoden som brukes er prinsipale 

komponenters metode, heretter kalt pc-metoden. Denne reduserer et større sett av korrelerte 

variabler til mindre grupper av teoretiske variabler, såkalte komponenter (Berglund, 2004). 

Løsningen vil videre roteres, slik at komponentene forklarer mest mulig av den statistiske 

variasjonen i materialet. Dersom en faktor lader på flere enn én komponent, vil den plasseres 

der hvor den lader høyest. Det vil oppgis faktorladningene som angir styrke på sammenheng 

mellom indikatorene. Disse varierer mellom -1 og 1 og kan tolkes på noenlunde samme måte 

som korrelasjonskoeffisienter (Berglund, 2004). 

I faktoranalysen settes det et kritisk nivå på 0,3 i styrke på faktorladningene. Dette er strengt 

tatt ikke nødvendig (Hellevik, 2009; Berglund, 2004) da vi har å gjøre med teoretiske og ikke 

empiriske grunner for å gruppere de ulike variablene sammen for å danne indekser, men det er 

et mål å skape så robuste indekser som mulig og med høy indre konsistens. I valget av hvilke 

komponenter som tas med videre settes det en kritisk grense på 1.00 i eigenvalue. Alle over 

tas med videre. De under forkastes fordi de umulig kan være statistisk signifikant (Howitt og 

Cramer, 2011). Cronbachs alfa brukes for å si noe om den indre konsistensen i 

indeksvariablene først innad i hver og så mellom dem (Berglund, 2004). Cronbachs alfa er 

målet som brukes for å bedømme indekserbarheten av additive indekser (Berglund, 2004). 

Denne varierer mellom 0 og 1 og jo nærmere 1, dess høyere intern konsistens mellom 

indikatorene. Cronbachs alfa måler i hvilken grad responser er like eller konsistent på alle 

variablene som utgjør en indeks (Howitt og Cramer, 2011). Det er ikke satt kritiske grenser 

for Cronbachs alfa på en slik måte at det kan henvises til noen statistisk test (Berglund, 2004). 
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Det avhenger av stabiliteten og robustheten til det fenomenet som er gjenstand for diskusjon, 

samt av antallet indikatorer. Fordi det i denne oppgaven undersøkes holdningsvariabler, og 

disse er kronisk ustabile (Hellevik, 2009), er det grunn til å hevde at det i dette tilfellet vil 

være tilstrekkelig med Cronbachs alfa på 0,5. De som kommer over denne grensen tas med 

videre. 

5.8.3 Regresjonsanalyse 

Når man har variabler som er metriske, det vil si at de befinner seg på intervall- eller 

forholdstallsnivå, kan man utføre regresjonsanalyse. Den multivariate analysen kan avdekke 

to forhold om relasjoner mellom variabler som ikke de bivariate analysene kan: Det kan vises 

at sammenhengen mellom to variabler påvirkes av hva slags verdi enhetene har på en tredje 

variabel. For det andre kan det vise seg at det er sammenheng mellom de uavhengige 

variablene (Hellevik, 2009). En multippel regresjon er spesielt nyttig når det er flere 

uavhengige variabler (Howitt og Cramer, 2011). Dette fordi de uavhengige variablene ikke 

bare sjekkes mot den avhengige, men også mot de andre uavhengige. I denne oppgaven er det 

indeksvariablene som konstrueres på bakgrunn av faktoranalysen som skal brukes som 

uavhengige variabler som kan si noe om Jeg har en god nettlærer. Det er problematisk 

dersom det forekommer multikolinearitet (Howitt og Cramer, 2011). Det vil si dersom de 

uavhengige variablene er sterkt innbyrdes korrelerte. Variabler med veldig høy innbyrdes 

korrelasjon bør ikke tas med samtidig som uavhengige variabler i regresjonsligningen, da 

dette øker usikkerheten knyttet til regresjonskoeffisientene. Dette vil det sjekkes for og der 

hvor eventuelle indeksvariabler korrelerer for høyt, vil den ene fjernes. 
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6 Presentasjon av funn og drøfting 

I det følgende kapitlet vil funnene fra den statistiske analysen presenteres i ulike omganger. 

Det vil bli vist krysstabeller hvor variasjonen i andelen som svarer høyt på den avhengige 

variabelen vil ses på i forhold til hvilken verdi elevene har krysset av på de enkelte 

uavhengige variablene. Følgelig vises kun andelen som har høy verdi på Jeg har en god 

nettlærer. Under N står det totale antallet som har krysset av på svaralternativet. Det vil 

deretter beskrives hvordan de additive indeksvariablene utarbeides. Så vil det utføres en 

multippel regresjonsanalyse og til slutt drøftes funnene opp mot forskningsspørsmålene. 

6.1 Relasjonskompetanse 

Gitt at undervisningstiden med lærer som hver skoleklasse har i DVM ikke er tilstrekkelig for 

å danne gode relasjoner mellom nettlæreren og den enkelte eleven, så bør det å ha kontakt 

med nettlærer utenfor undervisningstiden være en forutsetning for å kunne danne gode 

relasjoner. Dette er således ikke noe mål på relasjonskompetanse per se, men heller for om 

forutsetningene er tilstede. Det er videre et mål på hvorvidt denne kontakten er forbundet med 

et bedre eller dårligere inntrykk av nettlæreren, gjennom om den er signifikant og med hvilket 

fortegn den har.  

Tabell 4 - Kontakt utenfor klasserommet - andel med høy verdi på "Jeg har en god nettlærer" 

  Aldri 
1-2 
ganger 

3 
ganger 
eller 
flere Gamma Signifikans Total 

Møtt nettlæreren personlig (på 
samlinger eller lignende) 65 % 79 % 64 % 

                
0,128  

                  
0,518  71 % 

N 43 39 14     96 

Mailet med nettlæreren utenfor 
undervisningstiden 68 % 68 % 79 % 

                
0,162  

                  
0,368  71 % 

N 34 38 24     96 

Chattet med nettlæreren utenfor 
undervisningen 68 % 78 % 80 % 

                
0,251  

                  
0,268  71 % 

N 65 27 5     97 

Hatt videosamtale med nettlæreren 
utenfor undervisningen 76 % 50 % Ingen 

              
-0,519  

                
0,053  71 % 

N 79 18       97 

Hatt annen kontakt med nettlæreren 
utenfor undervisningen 68 % 78 % 100 % 

                
0,408  

                  
0,089  71 % 

N 74 18 5     97 
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Som kan ses av tabellen er resultatene rimelig konsistente, da de viser svake til moderate, 

positive, monotone sammenhenger mellom seg og det å ha en god nettlærer. Unntaket er 

variabelen Hatt videosamtale med nettlæreren utenfor undervisningen. Denne viser en negativ 

sammenheng mellom det å ha hatt videosamtale med nettlæreren sin utenfor undervisningen 

og det å ha en god nettlærer. Denne er heller ikke signifikant. Det kan således fremheves at 

dersom kontakt utenfor undervisningen er en forutsetning for å skape gode relasjoner, så er 

relasjoner mindre viktig i DVM, all den tid det ikke kunne pekes på signifikante positive 

sammenhenger. Siden ingen av variablene viste noen signifikant sammenheng med Jeg har en 

god nettlærer og de to variablene som har moderate til sterke sammenhenger har motsatt 

fortegn, lages det ingen indeksvariabel fra denne underkategorien. 

6.2 Et godt psykososialt klassemiljø 

Dersom viktigheten av et godt psykososialt klassemiljø er tilsvarende i DVM som det er i det 

tradisjonelle klasserommet, og det kan legges til grunn lærerens ansvar for dette, så bør 

indikatorene på et godt psykososialt klassemiljø ha en sammenheng med rapportering av Jeg 

har en god nettlærer. Det å spørre om hjelp og være aktiv i timene, ses på som et tegn på et 

godt psykososialt klassemiljø. Med tanke på at klassene i DVM består av elever som kanskje 

ikke kjenner hverandre eller nettlæreren godt, vil aktivitetsnivå kunne si noe om trygghet og 

derfor om det er et godt psykososialt klassemiljø, og er således viktige variabler å ha med. 

De ulike variablene innenfor denne underkategorien er operasjonalisert litt forskjellig, da 

noen har svaralternativer som går fra «Uenig» til «Enig» og resten har fra «Aldri» til «Alltid». 

Dette gjør at variablene presenteres i to ulike tabeller.  

Tabell 5 – Et godt psykososialt klassemiljø - andel med høy verdi på "Jeg har en god nettlærer" 

  Uenig ____ ____ Enig Gamma Signifikans Total 

Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon 
på chatten 68 % 59 % 74 % 

82 
% 0,223 0,155 70 % 

N 22 27 27 22     98 

Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon 
med mikrofon 58 % 74 % 80 % 

79 
% 0,320 0,060 70 % 

N 33 35 15 14     97 

 

De to første variablene som ses på viser litt varierende resultater, men har begge positiv 

sammenheng med Jeg har en god nettlærer. Ingen av sammenhengene er signifikante, men 
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Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon med mikrofon er rett over grensen for 0,05-nivå. Det 

er videre verdt å merke seg den lave antallet som svarer enig på de to variablene. Dette kan 

fremstå som en ganske klar indikator på at det ikke er høy aktivitet i undervisningstimene. 

Dette kan muligens være en indikasjon på mangel på trygghet og mangel på et godt 

psykososialt klassemiljø, men det er andre plausible forklaringer. Det krever trening for å 

formulere seg godt over nett og mange av elevene kan være vant til å være passive 

konsumenter av innhold på nett og således ikke være vant til samtidig å bidra selv (Nielsen, 

2006). Det kan videre pekes på andre muligheter slik som at matematikk er et vanskelig fag å 

formulere ved bruk av et tastatur eller at muntlige matematikkferdigheter ikke nødvendigvis 

er på topp hos elevene. Dersom elevene opplever at det er tungvint og kronglete å formulere 

matematikk enten skriftlig ved hjelp av tastatur i sanntid eller ikke får til å forklare det de 

ønsker å si, kan det være en hemsko mot deltagelse. Samtidig kan det leses ut av tabellen at 

sammenhengene med Jeg har en god nettlærer er positive, så det er grunn til å tro at der hvor 

læreren legger til rette for å skape et bedre psykososialt klassemiljø, så spiller det positivt inn. 

Tabell 6 - Spør om hjelp - andel med høy verdi på «Jeg har en god nettlærer» 

  Aldri ____ ____ Ofte Gamma Signifikans Total 

Spør medelever om hjelp 
79 
% 79 % 87 % 53 % -0,382 0,025 71 % 

N 24 24 15 34     97 

Spør nettlærer om hjelp 
36 
% 71 % 66 % 

100 
% 0,513 0,001 71 % 

N 11 31 35 20     97 

Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på 
fordi det er så vanskelig å komme til 
orde 

88 
% 67 % 50 % 29 % -0,609 0,000 71 % 

N 40 42 8 7     97 

 

De tre neste variablene er alle signifikante. Spør nettlærer om hjelp og Jeg sier ikke i fra om 

ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å komme til orde har det forventede fortegnet, 

henholdsvis moderat positiv og sterk negativ monoton sammenheng med Jeg har en god 

nettlærer. Det mer overraskende er at Spør medelever om hjelp har en moderat, negativ, 

monoton sammenheng med Jeg har en god nettlærer. Som vi ser er det flere av de som ofte 

spør noen om hjelp, som spør medelever. I utgangspunktet skulle man tro at det å spørre 

medelever er positivt forbundet med et godt psykososialt klassemiljø og følgelig med Den 

gode læreren, men det kan muligens se ut som om medelever brukes som et substitutt for 

læreren. 
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Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å komme til orde viser en 

sterk, negativ sammenheng med Jeg har en god nettlærer. Dersom man skal klassifisere et 

klasserom som et godt psykososialt klasserom vil det være nødvendig at alle føler at de kan si 

ifra om ting de lurer på. I et vanlig klasserom vil det at noen ikke sier ifra, muligens være mer 

synlig. Det er videre slik at den målgruppen DVM er tilrettelagt for i utgangspunktet skal 

være sterke elever som antagelig i større grad enn en gjennomsnittselevgruppe vil føle seg 

trygge nok til å si ifra. Det kan fremdeles argumenteres for at læreren har et særskilt ansvar 

for å tilrettelegge for at elevene skal si ifra om ting de lurer på, og dersom læreren merker at 

det er få som sier ifra eller bidrar, bør hun prøve å ordne opp i det.  

Oppsummering psykososialt klassemiljø: 

De indikatorene som er funnet på et godt psykososialt klassemiljø tilsier en sammenheng med 

rapportering av at man har en god nettlærer. Dette vises ved at det å delta i undervisningen 

teller positivt på synet på nettlæreren, mens det teller negativt i de tilfellene der elever mener 

at de ikke sier ifra om ting de lurer på fordi det er så vanskelig å komme til orde. Det som 

skiller seg litt fra normen er funnet om at elever som rapporterer høyt på å søke hjelp fra 

medelever, rapporterer lavere på om nettlæreren er god. Gitt det Hattie (2009) snakker om 

angående klassemiljø også skulle gjøre seg gjeldende i det virtuelle klasserommet, så ville 

elev-elev-relasjon være en viktig del av klassemiljøet og således burde sammenhengen vært 

positiv. De indikatorene som peker i retning av at det er en positiv sammenheng mellom 

klassemiljø og den gode læreren, er alle indikatorer som på et eller annet vis handler om elev-

lærer-relasjon. Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon på chatten vil kodes med 4 = 1 og 1-3 

= 0, det samme for Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon med mikrofon. Jeg sier ikke i fra 

om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å komme til orde vil kodes 1 = 1 og 2-4 = 0. 

Dette gjøres for at påvirkningen skal snus til positiv slik at den er i samme retning som de 

andre variablene. Det samme gjøres med Jeg spør medelever om hjelp. Jeg spør nettlæreren 

om hjelp kodes 4 = 1 og 1-3 = 0. Dette gjør at det er fem variabler som er med i 

faktoranalysen: 
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Tabell 7 - Faktorladninger og Cronbachs alfa. PC-metode med varimax-rotasjon 

 Et godt psykososialt klassemiljø 

Komponent 

1 2 

Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon på chat 0,80   
Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon med 
mikrofon 0,66   

Søker hjelp fra nettlærer  0,63   
Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så 
vanskelig å komme til orde 0,66 -0,36 

Søker hjelp fra medelever    0,94 

Eigenvalue 1,937 1,058 

Cronbachs alfa 0,631   

 

Som vi kan se av den roterte tabellen grupperer faktorladningene seg på to komponenter. I 

komponent 2 Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å komme til orde 

og Søker hjelp fra medelever. Den første av disse to la seg også i komponent 1 og er der 

betraktelig sterkere. Derfor las den være i komponent 1 og komponent 2 blir stående igjen 

med kun én variabel som viser seg ikke å måle det samme som de andre. Eigenvaluen til 

komponent 1 er høy nok til at den kan være signifikant. Faktoranalysen viser at 4 av de 5 

variablene hører til samme teoretiske variabel (Berglund, 2004). Den indre konsistensen 

bekreftes av Cronbachs alfa som er over 0,5 og viser at den additive indeksen er indekserbar 

(Berglund, 2004). Det er videre ingen av variablene som kan fjernes som vil gi en sterkere 

alfa og det kan følgelig opprettes en additiv Et godt psykososialt klassemiljø-indeks. 

6.3 Klasseromsledelse 

God klasseromsledelse fremheves som viktig for elevlæringen (Nordenbo et al., 2008). 

Spesielt gjelder det å minimere tid som brukes på andre ting som organisering, beskjeder og 

informasjon og maksimere tiden som brukes på hensiktsmessige læringsaktiviteter. Nordenbo 

et al. (2008) definerer klasseromsledelse som undervisningshandlinger med hensyn til 

organisering og strukturering av undervisningen. Det er fem variabler i datasettet som kan gi 

noen indikasjoner på lærernes evner til å drive god klasseromsledelse: Øktene virker godt 

planlagt, Øktene er effektive, Det forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og 

informasjon og Undervisningsøktene har passelig varighet. Dersom dette også er viktig i det 

virtuelle klasserommet, så bør høy verdi på disse variablene ha sammenheng med høy verdi 

på Jeg har en god nettlærer, med unntak av for variabelen Det forsvinner mye tid til 
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organisering, beskjeder og informasjon hvor det kan forventes en sammenheng, men at denne 

er negativ. Som pekt på tidligere fremheves det en klar sammenheng mellom en lærers 

klasseromsledelse og elevers selvregulering (Nordenbo et al., 2008; Wharton-McDonald et 

al., 1998). I datamaterialet er det få klare indikatorer på hvorvidt elever er selvregulerte eller 

ikke. Det er imidlertid én variabel som muligens kan indikere om det er selvregulering hos 

elevene og det er Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale medier, andre ting) 

underveis i undervisningen. Det er plausibelt å tenke seg at i et virtuelt klasserom med lav 

grad av kontroll i undervisningssituasjonen, vil en høyere andel elever gjøre andre ting 

underveis. Det er således interessant å se andelen som oppgir å gjøre andre ting underveis i 

undervisningen, men også om dette har noen sammenheng med om de elevene synes 

nettlæreren sin er god eller ikke. Det er videre interessant å se om den kommer på samme 

komponent i faktoranalysen og således lader på samme teoretiske variabel som de andre. 

Tabell 8 – Klasseromsledelse – andel med høy verdi på «Jeg har en god nettlærer» 

  Uenig ____ ____ Enig Gamma Signifikans Total 

Øktene virker godt 
planlagt 0 % 40 % 65 % 82 % 0,531 0,003 70 % 

N 1 10 37 50     98 

Øktene er effektive 29 % 17 % 83 % 94 % 0,826 0,000 70 % 

N 7 18 41 32     98 

Undervisningsøktene 
har passelig varighet 40 % 41 % 68 % 89 % 0,631 0,000 70 % 

N 5 17 38 37     97 

Det forsvinner mye 
tid til organisering, 
beskjeder og 
informasjon 83 % 73 % 50 % 0 % -0,505 0,005 70 % 

N 29 51 14 3     97 
        

Jeg holder ofte på 
med andre ting (spill, 
sosiale medier, 
andre ting) 
underveis i 
undervisningen 92 % 64 % 56 % 20 %     -0,632          0,000 70 % 

N 36 39 18 5   98 

 

Alle variablene har en signifikant sammenheng med Jeg har en god nettlærer og de strekker 

seg fra sterk til svært sterk. De tre positivt ladde påstandene elevene skulle ta stilling til viser 

positiv sammenheng, mens Det forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og informasjon 
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viser en sterk negativ, monoton sammenheng med Jeg har en god nettlærer. Det samme gjør 

Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale medier, andre ting) underveis i 

undervisningen. Sånn sett er alle sammenhengene som forventet, når det kommer til fortegn.  

Oppsummering klasseromsledelse: 

Alle variablene valgt ut som mulige indikatorer på klasseromsledelse ga utslag i form av 

sterke, signifikante, monotone sammenhenger mellom dem og det å mene at man har en god 

nettlærer. Dette kan ses på som en indikator på at betydningen av klasseromsledelse også gjør 

seg gjeldende i det virtuelle klasserommet. Det at det i liten grad forsvinner tid til 

organisering, beskjeder og informasjon, vil tilsi mer potensiell lærerkontakt i timene. Dette 

understrekes videre av den sterke sammenhengen mellom det at øktene er effektive og godt 

planlagte og at elevene rapporterer at nettlæreren deres er god. 

Da er det følgende fem variabler som omgjøres til dikotome variabler: Jeg holder ofte på med 

andre ting (spill, sosiale medier, andre ting) underveis i undervisningen, Øktene virker godt 

planlagt, Øktene er effektive, Det forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og 

informasjon og Undervisningsøktene har passelig varighet. Disse omkodes til 

dummyvariabler med verdiene 1-3 = 0 og 4 = 1, med unntak av Det forsvinner mye tid til 

organisering, beskjeder og informasjon og Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale 

medier, andre ting) underveis i undervisningen som kodes 1 = 1 og 2-4 = 0. Dette for at 

sammenhengen skal ha samme fortegn som resten av variablene i indeksen.  

Tabell 9 - Faktorladninger og Cronbachs alfa. PC-metode med varimax-rotasjon 

Klasseromsledelse  

Komponent 

1 

Øktene virker godt planlagte 0,76 
Øktene er effektive 0,78 
Undervisningsøktene har passelig varighet 0,61 
Det forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og 
informasjon 0,31 
Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale medier, 
andre ting) underveis i undervisningen 0,64 

Eigenvalue 2,056 

Cronbachs alfa 0,621 

 

Som den roterte faktoranalysen viser grupperte alle variablene seg på én komponent. 

Eigenvaluen til denne teoretiske variabelen er høy nok til at den kan være signifikant. 
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Faktoranalysen viser at 5 av de 5 variablene hører til samme teoretiske variabel (Berglund, 

2004). Den indre konsistensen bekreftes av Cronbachs alfa som er over 0,5 og viser at den 

additive indeksen er indekserbar (Berglund, 2004). Det ville vært mulig å fjerne Det 

forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og informasjon for å øke alfaen til 0,663, men 

da den er over det satte kritiske punktet, beholdes den for å ha flere variabler med i indeksen 

som senere skal brukes i den multiple regresjonsanalysen. Det opprettes derfor en additiv 

Klasseromsledelse-indeks. 

6.4 Tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger fremheves som en essensiell del av det å være en god lærer (Hattie 2009; 

Nordenbo et al., 2008). I datasettet finnes det tre variabler som tar for seg tilbakemeldinger: 

Jeg får tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør i DVM, Læreren beskriver hva jeg må jobbe 

med videre og Jeg føler meg fri til å komme med tilbakemeldinger på undervisningen. Hattie 

(2009) fremhever viktigheten av tilbakemeldinger også fra eleven til læreren. Derfor er også 

påstanden Jeg føler meg fri til å komme med tilbakemeldinger på undervisningen tatt med. 

Som Jeg får tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør kan sies å være en forutsetning for 

Læreren beskriver hva jeg må jobbe med videre, kan Jeg føler meg fri til å komme med 

tilbakemeldinger på undervisningen ses på som en forutsetning for at det skal gis 

tilbakemeldinger fra eleven til nettlæreren. Gitt at tilbakemeldinger er en viktig komponent i 

hva som gjør en nettlærer god, vil det trolig være en sammenheng mellom de tre variablene 

og Jeg har en god nettlærer. 
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Tabell 10- Tilbakemeldinger - andel med høy verdi på «Jeg har en god nettlærer» 

  Uenig ____ ____ Enig Gamma Signifikans Total 

Jeg får 
tilbakemeldinger på 
arbeidet jeg gjør i DVM 22 % 48 % 82 % 85 % 0,624 0,000 70 % 

N 
                     
9  

                   
21  

                   
34  

                   
34      

                   
98  

Læreren beskriver hva 
jeg må jobbe videre 
med 38 % 59 % 74 % 100 % 0,663 0,000 70 % 

N 
                   
13  

                   
29  

                   
34  

                   
22      

                   
98  

Jeg føler meg fri til å 
komme med 
tilbakemeldinger på 
undervisningen 20 % 56 % 73 % 81 % 0,458 0,007 70 % 

N 
                     
5  

                   
18  

                   
33  

                   
42      

                   
98  

 

Oppsummering tilbakemeldinger: 

Alle de tre variablene viser seg å være signifikante på 0,05-nivå. Videre strekker de seg fra 

moderat til sterk positiv sammenheng mellom dem og Jeg har en god nettlærer. Det er som 

forventet. Videre kan det pekes på at den variabelen som sier mest om innhold i den 

tilbakemeldingen som gis, Læreren beskriver hva jeg må jobbe videre med, er den med 

sterkest sammenheng. Det er samtidig den som færrest har sagt seg enig i, men til gjengjeld 

har 100 % av de som har sagt enig også høy verdi på Jeg har en god nettlærer. Dette kan ses 

på som en indikasjon på at tilbakemeldinger fra læreren til eleven har en klar sammenheng 

med den gode læreren også i det man beveger seg fra det fysiske til det virtuelle 

klasserommet, slik variablene er operasjonalisert. Forut for faktoranalysen på 

tilbakemeldinger vil alle de tre variablene kodes 1-3 = 0 og 4 = 1.  

Tabell 11 - Faktorladninger og Cronbachs alfa. PC-metode med varimax-rotasjon 

Tilbakemeldinger 

Komponent 

1 

Jeg får tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør i DVM 0,79 

Læreren beskriver hva jeg må jobbe videre med 0,69 

Jeg føler meg fri til å komme med tilbakemeldinger 
på undervisningen 0,76 

Eigenvalue 1,677 

Cronbachs alfa 0,605 
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Som den roterte faktoranalysen viser, grupperte alle variablene seg på én komponent. 

Eigenvaluen til denne teoretiske variabelen er høy nok til at den kan være signifikant, 1,677. 

Faktoranalysen viser at de tre variablene hører til samme teoretiske variabel (Berglund, 2004). 

Den indre konsistensen bekreftes av Cronbachs alfa som er over 0,5 (0,605) og viser at den 

additive indeksen er indekserbar (Berglund, 2004). Det ville ikke vært mulig å fjerne noen av 

variablene for å øke alfaen. Følgelig opprettes det en additiv Tilbakemelding-indeks. 

6.5 Teknologi 

I gjennomgangen av teknologivariablene synes det som om det er to ulike akser som dekkes – 

teknisk kompetanse hos læreren og det å være nettelev i møte med en nettlærer. Den første 

aksen representeres av Det forsvinner mye tid til tekniske problemer og Læreren holder det 

ryddig og oversiktlig på Adobe Connect-sidene i undervisningen. Dette kan synes å gå på 

lærerens tekniske kompetanse. Et problem med det første spørsmålet er at det ikke 

spesifiseres hos hvem problemene forekommer. Som tidligere påpekt er enhver 

undervisningssituasjon kompleks og ny, det kreves fleksibilitet og beherskelse av varierte 

undervisningsformer. En ting er om læreren har den tekniske kompetansen til å rette opp 

eventuelle feil som ligger andre steder enn hos henne personlig, en annen ting er å inneha den 

fleksibiliteten som trengs for å endre opplegg slik at man kan kompensere for teknologiske 

problemer. Teknologikunnskap og hvordan kombinere det med kunnskap om innhold og 

pedagogikk er det som fremheves i TPACK-rammeverket (Koehler og Mishra, 2009). Som 

representanter for den andre aksen er variablene Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi 

det er så vanskelig å forklare problemet på nett og Det oppstår misforståelser mellom meg og 

læreren/medelevene mine fordi vi kommuniserer på Adobe Connect og ikke i et klasserom. 

Dette er variabler som muligens ikke går direkte på nettlæreren, men hvor læreren må ta et 

særskilt ansvar i å legge til rette for kommunikasjonen. Det at disse aspektene ligger til rette, 

vil muligens være avgjørende for hvorvidt man har en god nettlærer eller ikke. De ulike 

variablene er operasjonalisert litt ulikt og presenteres derfor i to tabeller. 
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Tabell 12 - Teknisk kompetanse - andel med høy verdi på «Jeg har en god nettlærer». 

  Uenig ____ ____ Enig Gamma Signifikans Total 

Læreren holder det ryddig og oversiktlig 
på Adobe Connect-sidene i 
undervisningen 0 % 29 % 58 % 88 % 0,804 0,000 70 % 

N 
             
6  

                      
7  

                   
26  

                   
58      

                   
97  

Det forsvinner mye tid til tekniske 
problemer 89 % 70 % 53 % 29 % -0,595 0,000 70 % 

N 
           
35  

                   
37  

                   
19  

                      
7      

                   
98  

 

De to variablene Læreren holder det ryddig og oversiktlig på Adobe Connect-sidene i 

undervisningen og Det forsvinner mye tid til tekniske problemer er begge signifikante. De 

viser henholdsvis en svært sterk positiv og en sterk negativ monoton sammenheng mellom 

seg og høy verdi på Jeg har en god nettlærer. Som tidligere anført er effektiv 

undervisningstid viktig, og dersom mye tid forsvinner til tekniske problemer er det videre 

grunn til å tenke seg at det vil slå negativt ut ikke bare for oppfatning av nettlæreren, men 

også for læringen som foregår i klasserommet. Av svarene på begge disse spørsmålene 

fremstår det som det er grunn til å tro at det å være en god nettlærer har noe å gjøre med 

hvorvidt læreren behersker det mediet det undervises i.  

Tabell 13 - det å være nettelev i møte med nettlærer - andel med høy verdi på «Jeg har en god nettlærer». 

  Aldri ____ ____ Ofte Gamma Signifikans Total 

Jeg sier ikke i fra om 
ting jeg lurer på fordi 
det er så vanskelig å 
forklare problemet 
på nett 88 % 71 % 67 % 22 % -0,548 0,001 71 % 

N 
                   
32  

                   
41  

                   
15  

                     
9      

                   
97  

Det oppstår 
misforståelser 
mellom meg og 
læreren/medeleven
e mine fordi vi 
kommuniserer på 
Adobe Connect og 
ikke i et klasserom 81 % 77 % 52 % 50 % -0,410 0,017 71 % 

N 
                   
27  

                   
43  

                   
21  

                     
6      

                   
97  
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Begge viser seg signifikante og går fra sterk til moderat negativ sammenheng med det å ha en 

god nettlærer. Disse to variablene går på kommunikasjon i det virtuelle klasserommet og det 

kan derfor være grunn til å tro at elevene knytter sammen det at det legges til rette for og 

forekommer god kommunikasjon i klasserommet, med kvalitet på læreren.  

Oppsummering teknologi: 

Alle variablene fikk forventede fortegn på sammenhengene mellom seg og det å ha en god 

nettlærer. Alle viste seg videre signifikante og kun én av variablene, Det oppstår 

misforståelser mellom meg og læreren/medelevene mine fordi vi kommuniserer på Adobe 

Connect og ikke i et klasserom, viste moderat styrke på sammenhengen med Jeg har en god 

nettlærer, mens resten var sterke.  

Forut for faktoranalysen ble variablene kodet som følger: De tre variablene med negative 

effekter ble kodet 1 = 1 og 2-4 = 0. Den variabelen som fikk positiv effekt ble omkodet som 

1-3 = 0 og 4 = 1. Dette for at alle variablene som er med i indeksvariabelen skal ha samme 

fortegn.  

Tabell 14 - Faktorladninger og Cronbachs alfa. PC-metode med varimax-rotasjon 

Teknologi 

Komponent 

1 

Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så vanskelig å 
forklare problemet på nett 0,82 
Det oppstår misforståelser mellom meg og 
nettlæreren/medelevene fordi vi kommuniserer på Adobe 
Connect og ikke i et klasserom 0,75 
Det forsvinner mye tid til tekniske problemer 0,69 
Læreren holder det ryddig og oversiktlig på Adobe Connect-
sidene i undervisningen 0,50 

Eigenvalue 1,963 

Cronbachs alfa 0,640 

 

Som den roterte faktoranalysen viser lader de ulike variablene sterkt på én komponent. Denne 

teoretiske variabelen har videre en eigenvalue godt over det kritiske punktet og kan således 

være signifikant og den indre konsistensen bekreftes av en Cronbachs alfa på 0,64 som er 

høyere enn grensen som ble satt på 0,5. Det hadde vært mulig å øke alfaen til 0,671 dersom 

Læreren holder det ryddig og oversiktlig på Adobe Connect-sidene i undervisningen hadde 

blitt fjernet, men siden alfaen er over det kritiske punktet, beholdes også denne variabelen for 
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å ha med flere variabler. Dette viser at den additive indeksen er indekserbar (Berglund, 2004). 

Følgelig opprettes en teknologi-indeks. 

6.6 Multippel regresjonsanalyse 

Etter at det har blitt gjennomført faktoranalyser og Cronbachs alfaer i de teoretiske 

underkategoriene som kan si noe om hva som kjennetegner en god lærer, står vi igjen med 

fire indekser: Et godt psykososialt klassemiljø, klasseromsledelse, tilbakemeldinger og 

teknologi.  

Indeks 1 - Et godt psykososialt klassemiljø består av følgende variabler: Jeg deltar 

regelmessig i faglig diskusjon på chatten, Jeg deltar regelmessig i faglig diskusjon med 

mikrofon, Jeg søker hjelp fra nettlærer, Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi det er så 

vanskelig å komme til orde. 

Indeks 2 – Klasseromsledelse består av følgende variabler: Øktene virker godt planlagte, 

øktene er effektive, undervisningsøktene har passelig varighet, Det forsvinner mye tid til 

organisering, beskjeder og informasjon og Jeg holder ofte på med andre ting (spill, sosiale 

medier, andre ting) underveis i undervisningen.  

Indeks 3 – Tilbakemeldinger består av følgende variabler: Jeg får tilbakemeldinger på 

arbeidet jeg gjør i DVM, Jeg føler meg fri til å komme med tilbakemeldinger på 

undervisningen og Læreren beskriver hva jeg må jobbe videre med. 

Indeks 4 – Teknologi består av følgende variabler: Jeg sier ikke i fra om ting jeg lurer på fordi 

det er så vanskelig å forklare problemet på nettet, Det oppstår misforståelser mellom meg og 

nettlæreren/medelevene mine fordi vi kommuniserer på Adobe Connect og ikke i et klasserom, 

Det forsvinner mye tid til tekniske problemer og Læreren holder det ryddig og oversiktlig på 

Adobe Connect-sidene. 

Deretter sjekkes Cronbachs alfa innad mellom de fire indeksene for å få et bilde på om 

indeksen samlet har en indre konsistens. Den testen viser 0,717 som må sies å være høy grad 

av indre konsistens mellom de ulike indeksene. Det er videre ingen av indeksene som kan tas 

bort som vil føre til en høyere alfa.  
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Det neste steget er å sjekke den bivariate sammenhengen mellom indeksene og Jeg har en 

god nettlærer, samt for multikolinearitet. Til det formålet brukes Pearsons r. Dersom det er 

noen av indeksene som er for høyt korrelert med hverandre, vil den av de med høyest 

korrelasjon med Jeg har en god nettlærer beholdes.  

Tabell 15 - Korrelasjonsmatrise med indeksene og den avhengige variabelen «Jeg har en god nettlærer» 

  

Jeg har 
en god 
nettlærer 

Indeks 1 - 
Et godt 
klassemiljø 

Indeks 2 - 
Klasseromsledelse 

Indeks 3 - 
Tilbakemeldinger 

Indeks 4 - 
Teknologi 

Jeg har en god 
nettlærer   0,311** 0,472** 0,344** 0,425** 

Indeks 1 - Et godt 
psykososialt 
klassemiljø 0,311**   0,369** 0,467** 0,428** 

Indeks 2 - 
Klasseromsledelse 0,472** 0,369**   0,414** 0,407** 

Indeks 3 - 
Tilbakemeldinger 0,344** 0,467** 0,414**   0,353** 

Indeks 4 - Teknologi 0,425** 0,428** 0,407** 0,353**   

** = Korrelasjonen er signifikant på 0,01-nivå med tohalet test. 

 

Som vi kan se av korrelasjonsmatrisen er alle variablene signifikant korrelert med hverandre 

og med Jeg har en god nettlærer. Indeks 1 – Et godt psykososialt klassemiljø er den 

indeksvariabelen som er høyest korrelert med de andre indeksvariablene og lavest korrelert 

med Jeg har en god nettlærer, derfor fjernes denne fra den multiple regresjonsligningen. 

Resten beholdes da det er viktig å ha med én indeks fra hver av de tre kategoriene 

Læringsmiljø, didaktikk og teknologi. Multikolinearitet reduserer ikke prediksjonskraften 

eller reliabiliteten til modellen som helhet, men det påvirker kalkuleringene av de individuelle 

variablenes påvirkningskraft.  

Dette gjør videre at Cronbachs alfa må sjekkes en gang til og er nå på 0,641. Dette er godt 

over den kritiske grensen satt på 0,5. Det er videre ingen av variablene som kan slettes for å 

høyne alfaen.  

Deretter ble en multippel regresjon utført for å se om indeksene klasseromsledelse, 

tilbakemeldinger og teknologi kan predikere verdien elevene har på Jeg har en god nettlærer. 
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Tabell 16 - Multippel regresjonsanalyse med «Jeg har en god nettlærer» som avhengig variabel 

  B standardfeil Beta Signifikans 

Konstantleddet 0,332 0,073  0,000 
Indeks 2 - Klasseromsledelse 0,092 0,031 0,301 0,004 
Indeks 3 - Tilbakemeldinger 0,057 0,044 0,128 0,195 
Indeks 4 - Teknologi 0,090 0,034 0,262 0,010 

N 95    

Justert 𝑅2 

0,270    

Regresjonsligningens 

signifikans 0,000 
    

 

Som vises i tabellen er regresjonsligningen signifikant (p < 0,01). Videre viser 𝑅2mengden av 

variasjon i Jeg har en god nettlærer som blir forklart av de uavhengige variablene som denne 

regresjonsligningen forklarer (0,270). Når Den gode læreren ble predikert, så ble det funnet at 

Indeks 2 – Klasseromsledelse (Beta = 0,301, p < 0,01) og Indeks – 4 Teknologi (Beta = 0,262 

p = 0,01) var signifikante predikatorer, mens Indeks 3 – Tilbakemeldinger ikke var 

signifikant. (Beta = 0,128, p > 0,05). Fordi det ikke er likt antall variabler i hver indeks som er 

med i ligningen, vil ikke B fortelle hvor viktig den enkelte indeksen er, siden det vil være 

avhengig av måleenheten. Derfor er det den standardiserte Beta som kan si noe om hvilke 

variabler som kan forklare mest i ligningen (Howitt og Cramer, 2011). 

Resultatene kan tolkes som det at læreren driver god klasseromsledelse og behersker det 

tekniske, samt legger til rette for kommunikasjonen i det virtuelle klasserommet, kan forklare 

mye av variasjonen i elevers oppfatning av hvorvidt de har en god nettlærer eller ikke. I 

konstantleddet er det en elev som går i 10. klasse og som på undersøkelsens tidspunkt 

fremdeles var med i DVM. Denne eleven går i en klasse med dårlig klasseromsledelse, da 

eleven ikke er enig i at øktene virker godt planlagte, at de er effektive eller at de har passelig 

varighet. Eleven er ikke uenig i at det forsvinner mye tid til organisering, beskjeder og 

informasjon og er ikke uenig i at han eller hun holder på med andre ting underveis i 

undervisningen. Eleven har videre en lærer som ikke gir gode tilbakemeldinger, da eleven 

ikke er enig i at hun eller han får tilbakemeldinger på arbeidet vedkommende gjør i DVM, at 

læreren beskriver hva eleven skal jobbe videre med eller føler seg fri til å komme med 

tilbakemeldinger på undervisningen. Til slutt kan det fremheves at denne eleven går i en 

klasse hvor læreren ikke har høy teknisk kompetanse, da eleven ikke er enig i at læreren 
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holder det ryddig og oversiktlig på Adobe Connect-sidene i undervisningen, og eleven er 

videre ikke uenig i at det forsvinner mye tid til tekniske problemer. Videre hender det at 

denne eleven ikke sier ifra om ting han eller hun lurer på fordi det er så vanskelig å forklare 

problemet på nett og det hender at det oppstår misforståelser mellom han eller hun og læreren 

og medelevene fordi det kommuniseres på Adobe Connect og ikke i et klasserom. Denne 

eleven har 33,2 % sannsynlighet for å være enig i at han eller hun har en god nettlærer.  

6.7 Hva er forskjellene på det å være en god lærer 

og det å være en god nettlærer? 

Som ble nevnt i kapittel 3, har denne oppgaven hatt en bred innfallsvinkel til studiet av 

lærerrollen. Fordelen med det har vært at mange karaktertrekk hos læreren har blitt løftet frem 

og det har gitt en videre innfallsvinkel enn kun en studie av læringsutbytte eller resultater. 

Likefullt var det mange av underkategoriene det ikke fantes data på i datasettet. Imidlertid er 

det mulig å si noe om noen av dem gjennom andres arbeid og vurderinger av DVM. Under 

den ene hovedkategorien læringsmiljø, understrekes lærerens rolle og evne i å utvikle positive 

relasjoner med hver enkelt elev og blant elevene, lærerens evne til klasseromsledelse, til å 

skape et godt psykososialt klassemiljø og at læreren har godt elevsyn og høye forventninger. 

Under hovedkategorien didaktikk ble de manifeste undervisningshandlingene lagt – slik som 

det å gi tilbakemeldinger, lærerens verbale ferdigheter og undervisningsmetodene brukt. 

Under kategorien teknologi, ble deler av TPACK-rammeverket løftet frem som fruktbart for 

dette studiet, fordi det søker å kombinere teknologikunnskap med kunnskap om pedagogikk 

og innhold. 

Det første som kan pekes på som ikke viste seg å være overensstemmende med teorien på 

området, var at det å ha møtt nettlæreren, eller hatt kontakt med nettlæreren utenfor 

undervisningen ikke hadde noen nevneverdig positiv sammenheng med høy rapportering på 

Jeg har en god nettlærer. Sågar var den sterkeste effekten negativ. Det kan således fremheves 

at dersom kontakt utenfor undervisningen er en forutsetning for å skape gode relasjoner, så er 

relasjoner mindre viktig i DVM, all den tid det ikke kunne pekes på signifikante positive 

sammenhenger. Forutsetningen er skapt av det lave antallet undervisningstimer med lærer. 

Selv om det ikke gjaldt alle elevene i DVM, så var det over 55 % som hadde møtt nettlæreren 

sin én gang eller flere. Dette er overraskende, men et viktig funn da det samtidig peker på at 

elevrapportering av lærerkvalitet ikke ser ut til å være en popularitetskonkurranse. Videre kan 
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det pekes på funnene om hvor lite kontakt det faktisk hadde vært mellom elev og nettlærer. På 

alle spørsmålene om kontakt, var det 25 % eller færre som hadde svart 3 ganger eller flere på 

noen av dem. Dette understreker at opplegget har lagt stor vekt på selvregulering og ansvar 

for egen læring. 

Kategorien teknologi viste seg å være en av de kategoriene som kunne forklare mest av 

variasjonen i elevenes rapportering av hvorvidt de hadde en god nettlærer eller ikke. Det kan 

sies at det ved undervisning over nettet innføres noen nye dimensjoner knyttet til teknologi og 

mangelen på fysisk kontakt. Det kan muligens argumenteres for at det nok ikke kreves dyp 

teknologisk kompetanse for å undervise i det virtuelle klasserommet, men tilstrekkelig til at 

det går relativt sømløst. Dette kan videre knyttes opp til at læreren må ha en forståelse av 

pedagogiske teknikker hvor teknologi brukes på en konstruktiv måte (Koehler & Mishra, 

2009).  Dette er ikke noe overraskende funn, men det kom overraskende for de som utarbeidet 

DVM og de vedgikk at de hadde undervurdert omstillingsbehovet, både for lærere og for 

elever (Senter for IKT i utdanningen, 2014). Selv om de fleste har et aktivt forhold til 

moderne informasjonsteknologi, betyr ikke det at alle har en slik teknologisk kompetanse at 

de kan inneha den samme fleksibiliteten som en god lærer vil kunne vise i et fysisk 

klasserom. Denne mangelen på fleksibilitet når det kommer til spørsmål om hva slags 

teknologiske virkemidler som skal brukes og til hvilken tid, er noe som kjennetegner det 

virtuelle klasserommet og som således legger bånd på læreren. I motsetning til det fysiske 

klasserommet, kan man ikke i det virtuelle klasserommet la være å undervise gjennom 

teknologi. 

Enhver undervisningssituasjon er et komplekst samspill av en mengde ulike faktorer. Det gjør 

at man kan planlegge aldri så godt, men rett som det er skjer noe uventet som krever at man 

har ryggmargsreflekser for det håndverket man driver med og som gjør at det ikke spolerer 

undervisningstiden. Akkurat tid er et sentralt poeng også når det kommer til teknologi. I tråd 

med mindre undervisningstid med læreren, øker sårbarheten for unødige avbrytelser og 

forsinkelser. Dette kan videre ses i sammenheng med viktigheten av klasseromsledelse hvor 

flere av variablene gikk på forsinkelser, hvorvidt timen var godt planlagt og om den var 

effektiv. Teknologiindeksen kan sies å ha inkludert to ulike aspekter rundt teknologi – en 

grunnleggende teknologikompetanse, samt det å være nettelev i møte med nettlærer med et 

særlig fokus på kommunikasjon.  Resultatene kan peke på at det å være en god nettlærer har 

en klar sammenheng med det å beherske det mediet man underviser i. En slik grunnleggende 
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teknologisk kunnskap vil være til hjelp for å forbedre fleksibiliteten og muligheten til å drive 

med god undervisning i det virtuelle klasserommet. Dette understøttes av det teoretiske 

bidraget til Koehler & Mishra (2009). 

Et av kriteriene i teorien om en god lærer, er at man legger til rette for selvregulering hos 

elevene. Den selvregulerte eleven kan i mye større grad ta ansvar for egen læringsprosess og 

makter å strukturere seg selv slik at oppgavene blir adekvat løst (Bannert & Reimann, 2011). 

Det ligger implisitt i strukturen til DVM, hvor mye av undervisningen er egenstudie, at eleven 

bør være selvregulert. En god nettlærer vil kunne kompensere noe for mangel av dette, men 

med den begrensede undervisningstiden er det grunn til å tro at ikke alt vil kunne reddes inn. 

Frafallet i DVM, som påpekt på under 2.1, tilsier at opplegget muligens ikke var for alle.  

6.8 Endrer lærerrollen seg i det man går fra det 

fysiske til det virtuelle klasserommet? 

Slik DVM er lagt opp, ligger det implisitt i strukturen at lærerens rolle skal endre seg, 

gjennom at det er lagt opp til en omvendt klasserom-pedagogikk. Johnson et al. (2013) 

påpeker at eierskapet til læringen flyttes fra læreren til eleven gjennom at denne tar hånd om 

innholdet som brukes, hvor raskt han eller hun lærer og måten de lærer på. Videre viser de til 

at lærerens rolle endres slik at den blir mer som en veileder. Dette innebærer at læreren 

tilpasser undervisningen til elevenes behov og støtter deres personlige læring. Undervisningen 

skal gå fra å være lærersentrert til å være elevsentrert og det vil innebære store endringer i 

lærerrollen. Eleven skal med andre ord undervise seg selv, mens læreren skal korrigere og 

hjelpe til der det er nødvendig. Dette skal skje gjennom tilbakemelding fra eleven til læreren. 

Dette krever selvregulerte elever (Johnson et al., 2013), dersom de skal få maksimalt utbytte 

av metoden. Bannert & Reimann (2011) fremhever at selvregulert læring handler om hvordan 

læringen er en aktiv og konstruktiv prosess der eleven selv regulerer de ulike kognitive-, 

metakognitive-, motiverende- og atferdsmessige prosessene mens de lærer. Det er absolutt 

grunn til å tro at omvendt klasserom slik det er lagt opp til i DVM ikke er noe som vil passe 

for alle elever. Det understrekes videre av Tømte & Sjaastad (2014) da de fremhever at det 

ikke er nok med et karakterkrav for å få være med i DVM, men at man aktivt må etterspørre 

større utfordringer og vise en indre motivasjon for det.  
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Senter for IKT i utdanningen (2014) skrev i sin rapport at de mente undervisningsmetoden var 

godt egnet. Dette til tross for at de erfarte at den var ny og krevde omstilling fra både elever 

og lærere. Dette kom til syne ved at lærerne på et tidspunkt underviste nærmest tradisjonelt. 

En av grunnene til det er at eleven må gjøre det han/hun skal til hver time. Det krever at 

eleven på egenhånd har satt seg inn i nytt fagstoff. Nettlærerne så seg nødt til å gå tilbake til 

mer tradisjonell undervisning for å sikre læringsutbytte for elevene, fordi elevene i for liten 

grad hadde gjort e-leksjonene og levert inn refleksjonsnotat før hver time.  

Refleksjonsnotatene ble vurdert som en forutsetning for god undervisning i det virtuelle 

klasserommet (Senter for IKT i utdanningen, 2014). Den store utfordringen med en slik 

praktisering av omvendt klasserom-undervisning er at det er lett å falle fra. Dersom man ikke 

er forberedt til timene, vil følgelig utbytte eleven får av undervisningen være lavere. Det kan 

også påpekes det at lærerne selv hevdet at det krevde et stort kompetanseløft å undervise på 

den måten – både metodisk og teknisk. Videre kan det pekes på at i elevenes rapporteringer 

fremgår det at den indeksen som kan forklare mest av variasjonen i elevenes rapportering av 

Jeg har en god nettlærer er klasseromsledelse. Slik som det er definert av Nordenbo et al. 

(2008) er klasseromsledelse undervisningshandlinger med hensyn til organisering og 

strukturering av undervisningen. Dette ble også understreket i de spørsmålene som ble gitt 

elevene hvor det dreide seg om planlegging og struktur på undervisningen. Videre var det få 

elever (37 %) som sa seg uenig i at de ofte drev med andre ting underveis i undervisningen. 

Det var riktignok bare 5,1 % av elevene som sa seg enige, men fremdeles kan det understreke 

poenget at det ikke uten videre er uproblematisk med et sånt undervisningsopplegg selv for 

faglig sett svært sterke elever. I kombinasjon med at for få leverte inn egenvurderingene og 

lærerne på et tidspunkt måtte gå over til mer tradisjonell undervisningsstil, kan det tyde på at 

opplegget ikke nødvendigvis var så gjennomført vellykket. Det er videre en grunn til å trekke 

i tvil hvorvidt lærerrollen fundamentalt endret seg, og i så fall hvorfor den gjorde det. Hva 

som kan attribueres til det virtuelle klasserommet og hva er påvirkningen fra den omvendte 

klasseroms-pedagogikken er usikkert, og det er vanskelig å skulle isolere fenomenet på 

bakgrunn av de dataene og rapportene som foreligger. 
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6.9 Hvilke kriterier legger elevene til grunn i sin 

rapportering av den gode læreren i det virtuelle 

klasserommet? 

Av de bivariate analysene var det bare kategorien relasjonskompetanse som ikke ga utslag 

blant de som ble sett på i denne oppgaven. Et godt psykososialt klassemiljø, 

klasseromsledelse, tilbakemeldinger og teknologi inneholdt alle flere variabler som viste 

statistiske signifikante sammenhenger mellom seg og rapporteringer om Jeg har en god 

nettlærer. I lys av de begrensningene som er i de foreliggende dataene, kan det hevdes at 

elevenes rapportering av lærerkvalitet er relativt konsistent med hva som trekkes frem i 

teoridelen av denne oppgaven. Det ville være grunn til å tro at mangelen på fysiske møter 

ville være en hindring for det å utvikle gode relasjoner mellom læreren og elevene, og det kan 

ikke utelukkes at det var slik. Likevel melder 70% av elevene at de har en god nettlærer. Dette 

kan ha flere plausible forklaringer, men tre av de mest nærliggende er som følger: At fysiske 

møter ikke har noe å si for relasjonsbygging, at relasjonsbygging ikke anses som viktig i det 

virtuelle klasserommet eller at forventningene om relasjoner endrer seg i det man beveger seg 

fra det fysiske til det virtuelle klasserommet. De to siste forklaringene kan muligens se litt like 

ut, men det er en viktig nyanse: Den siste tar ikke stilling til hvorvidt det faktisk er viktig eller 

ikke for elevene, men konstaterer kun at elevene endrer sine forventninger.  

6.10  Fanger teoriene dette opp? 

Elevenes rapportering av hvorvidt de har en god nettlærer eller ikke, og de uavhengige 

variablenes sammenheng med det, er stort sett i tråd med teorien. Det var ingen spørsmål som 

gikk på lærerens pedagogiske innfallsvinkel eller på lærerens innholdskunnskap. Derfor kan 

det hevdes at den generelle teorien om læreren i kombinasjon med TPACK har vist seg som et 

godt rammeverk for å kunne snakke om endringer i lærerrollen med de dataene som forelå, 

slik variablene ble operasjonalisert.  
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7 Avslutning 

Formålet med denne masteroppgaven har vært å se på hva som kjennetegner en god lærer på 

nett. Oppgaven har tatt utgangspunkt i caset Den virtuelle matematikkskolen for å kunne se 

om variasjonen i elevenes rapportering av om de hadde en god nettlærer eller ikke kunne 

forklares ut i fra det teoretiske bakteppet om lærerkvalitet. På bakgrunn av dette ble det 

utarbeidet tre forskerspørsmål: 

 Hva er forskjellen på det å være en god lærer og det å være en god nettlærer? 

 Endrer lærerrollen seg i det man går fra det fysiske til det virtuelle klasserommet? 

 Hvilke kriterier legger elevene til grunn i sin rapportering av den gode læreren i det 

virtuelle klasserommet? 

Spørsmålene er delvis teoretisk og delvis empirisk belyst og har vært redegjort for i et eget 

analysekapittel. 

7.1 Sett opp mot spørsmålene  

Forskjellen mellom det å være en god nettlærer og det å være en god lærer, og som det er 

rimelig belegg for å si noe om, er i hovedsak tre forhold: Mangelen på viktigheten av 

relasjoner mellom elevene og nettlæreren og det at nettlæreren må beherske det 

grunnleggende tekniske, samt legge til rette for kommunikasjon over nett. Ellers viste de 

andre underkategoriene hvor det fantes data en sammenheng på bivariat nivå, selv om ikke 

alle gjorde det i den multiple regresjonsanalysen. I den multiple regresjonsanalysen fremgikk 

det at kontrollert for de andre indeksvariablene, var det to variabler som signifikant hadde 

forklaringskraft på elevenes rapportering på Jeg har en god nettlærer, og det var 

klasseromsledelse og teknologi. 

Hvorvidt lærerrollen endrer seg på bakgrunn av at man har flyttet over i det virtuelle 

klasserommet, eller om store deler av endringen må tilskrives at det samtidig har vært forsøkt 

ut en omvendt klasseroms-pedagogikk som innebærer mer egenarbeid for den enkelte eleven 

og mindre undervisningstid, er et spørsmål som har blitt løftet. En av grunntankene i 

omvendt-klasseromspedagogikk er at læreren skal innta rollen som veileder som skal bistå 

eleven med det eleven trenger på det tidspunktet og nivået eleven trenger det. Dersom det 
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gjennomføres endres følgelig lærerrollen. Det er grunn til å tenke seg at lærerrollen har endret 

seg, men hvorfor er et åpent spørsmål. Det kan pekes på indikasjoner for begge delene 

Det tredje spørsmålet fanger inn i seg mye av det samme som de foregående spørsmålene, 

men det kan likevel pekes på enkelte særegne faktorer: Elevene la det samme til grunn som i 

det ordinære klasserommet med unntak av de to faktorene tidligere nevnt, fraværet av 

relasjoner og at læreren må inneha en grunnleggende teknisk kompetanse. Dette begrenses 

imidlertid av at det ikke forelå variabler på alle kategoriene.  

7.2 Konklusjon for forskningsspørsmål: 

Det viktigste som kan pekes på for å være en god nettlærer, sett fra elevenes perspektiv, er å 

beherske det mediet du underviser i og drive god klasseromsledelse. Dette inkluderer en 

grunnleggende teknisk kompetanse, men også det å skjønne hvordan mediet kan påvirke 

kommunikasjonen og hvordan man kan legge til rette for det. Den underkategorien hvor det 

fantes variabler som kunne forklare mest av variasjonen i elevenes rapportering av om 

nettlæreren var god eller ikke, var klasseromsledelse. Klasseromsledelse ble operasjonalisert 

gjennom fem variabler og omhandlet planlegging av økter, om de var effektive, hadde 

passelig varighet, at det ikke forsvant mye tid til organisering, beskjeder og informasjon og at 

det la til rette for at eleven kunne være selvregulert og ikke holdt på med andre ting i 

undervisningen.  

7.3 Pedagogiske refleksjoner: 

Oppsummert kan det muligens sies at det å undervise godt over nett ikke nødvendigvis krever 

en stor omveltning, men at man bør være bevisst på hva det er som skaper en god lærer i 

utgangspunktet. Fordi det stort sett er et nytt medium og en ny måte og gi og få undervisning 

på, både for elever og lærere, kan usikkerheten være stor og feil kan bli mer synlige. En god 

lærer i et vanlig klasserom kan kanskje kompensere for mangel på planlegging, eller har 

fleksibiliteten til å gi god undervisning til tross for at enkelte deler av planene faller igjennom. 

For å overføre dette til nettet, krever det at man behersker mediet og har den tilstrekkelige 

selvtilliten.   

Videre kan det pekes på at elevrapportering kan fremstå som egnet for å vurdere lærerkvalitet. 

Sett opp mot teorien om en god lærer, er det stort samsvar i hva som fremheves som viktig. 
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7.4 Begrensninger, styrker og videre forskning 

 Begrensninger 

Begrensningene i denne oppgaven er det lave antallet enheter og at det har blitt benyttet 

foreliggende data samlet inn med et annet formål. Det har gjort at det er flere av 

underkategoriene som ble reist i teorien som ikke lot seg belyse empirisk. Det at gruppen som 

utvalget representerer er en så homogen gruppe når det kommer til faglig styrke, gjør at det er 

vanskelig å generalisere til en større elevgruppe. Hvorvidt behovene til en så sterk elevgruppe 

kan sies å være representative for elever generelt, kan det ikke uten videre trekkes noen 

slutninger om. Derimot er det grunn til å hevde at svarene har vært representative for de 

deltagerne som på det gitte tidspunktet fremdeles var med i DVM. Videre kan det pekes på at 

det teoretiske bakteppe var lagt opp til å være svært generelt, med brede kategorier. Dette gjør 

at eksklusjonskriterier blir vanskeligere å få øye på og at det er en mulighet for å inkludere 

mye i hver kategori, samt at det kan være vanskelig med grenseoppgangene mellom 

kategoriene. På den annen side ble dette sett på som en nødvendighet, da det kunne løfte 

grunnleggende pedagogiske spørsmål og se etter endring. En annen svakhet er at det bare er 

foretatt én måling. Det gjør resultatene er mer usikre all den tid vi ikke kan kontrollere for at 

dette kan ha vært en ekstremmåling. Begivenheter som at det er pent eller dårlig vær og en 

lang rekke ytre begivenheter kan påvirke hvordan enkeltindivider svarer. Det må dog pekes på 

den geografiske spredningen av respondentene, samt det faktum at det ble svart over en lengre 

tidsperiode. Dette er faktorer som drastisk reduserer antallet mulige påvirkninger som går på 

store deler av utvalget. Til slutt kan det nevnes at det var mangel på kontrollspørsmål i 

datasettet.  

 Styrker 

På samme tid som en homogen gruppe når det kommer til faglig styrke kan være en svakhet, 

kan det også være en styrke da det kan hevdes at denne gruppen i større grad kunne 

nyttiggjøre seg et tilbud som krever stor grad av selvregulering. Det kan også pekes på den 

geografiske spredningen som en styrke – det er her ikke foretatt undersøkelser på enkelt 

skoler med sine særegenheter, men elever spredt utover hele landet fra lengst sør til lengst 

nord. Det å kunne utføre en undersøkelse med rapporteringene fra de brukerne det gjelder er 

en stor styrke. Dette har gjort det mulig å se på hva som har sammenheng med elevenes 

oppfatning av sin egen lærer. Det er elevene som utsettes for lærerne og deres stemme bør 
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absolutt høres. Det at elevenes rapportering viser klar sammenheng med det som løftes frem i 

litteraturen, er med på å validere en slik undersøkelsesform. Det at det ikke hadde noe å si om 

man hadde møtt nettlæreren sin for hvorvidt man synes nettlæreren sin var god, tilsier at 

elevvurderinger er mer enn popularitetskonkurranser og at det er en substansiell vurdering 

som gjøres. Det at det var mulig å opprette indeksvariabler med et akseptabelt nivå av indre 

konsistens kan heves som en styrke både for reliabiliteten og for oppgaven som helhet. Dette 

gjør at det kan vises til flere målinger av samme fenomen og reduserer risikoen for 

feilmålinger.  

 Videre forskning: 

Det ville vært interessant å utarbeide bredere og mer målrettede spørreskjemaer for å kunne si 

noe om sammenhengen mellom hver av kategoriene og elevers rapportering av om de har en 

god nettlærer eller ikke. Det kan videre pekes på at det var få variabler som sa noe om den 

pedagogiske innfallsvinkelen som ble brukt i DVM – omvendt klasserom. Omvendt 

klasserom kan sies å være i vinden, men det stiller store krav ikke bare til lærerens 

omstillingsdyktighet, men også til elevenes selvregulering. Det ville videre vært interessant å 

gjøre en studie på den pedagogiske delen av DVM og gjerne med kontrollgrupper som fikk 

alternative opplegg for å kunne se hvilket eller hvilke undervisningsopplegg som er mest 

passende i et virtuelt klasserom. Videre kan DVM pekes på som noe relativt unikt i den 

forstand at det tilrettelegges og gis tilpasset opplæring til en elevgruppe som ofte ikke har 

høyest fokus når det er snakk om tilpasset opplæring. Nettet gir en unik mulighet til å 

tilrettelegge for hele spekteret og imøtekomme kravet om tilpasset opplæring. Det ville vært 

svært interessant å se på DVM med et slikt perspektiv.  
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